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Gmina Szczuczyn: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

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

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23 , 19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail

um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają

pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

Nie dotyczy.

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

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

Nie 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

Ogłoszenie nr 525937-N-2020 z dnia 2020-03-23 r. 
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Wersja papierowa 

Adres: 

Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn. 

Numer referencyjny: RI. 271.5.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

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

Nie dotyczy. 

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

Nie dotyczy 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn

(roboty budowlane). 1. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Sportowej z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku od PN (przepomp.

ścieków przy byłym Publicznym Gimnazjum) – PG (przepomp. ścieków główna ul. Łąkowa przy oczyszczalni) wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 2. Zaprojektowanie i

przebudowa odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od PN (przepompowni przy Publicznym Gimnazjum) do studni rozprężnej w ul. Łąkowej. 3. Zaprojektowanie i budowa sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szczuki wraz z odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 4. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy

Grunwaldzkiej wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 5. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w ulicy Kilińskiego z

podłączeniem do przepompowni ścieków P2 w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 6. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji

sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Łomżyńskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Kolneńską wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 7.

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Granicznej wraz z odbudową nawierzchni drogowej i chodników. 8. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Przelotnej i Krzywej z włączeniem do przepompowni PN oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 9. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej

w ul. Krzywej i Przelotnej w m. Szczuczyn wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 10. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej i Przelotnej w m. Szczuczyn

wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 11. Modernizacja przepompowni ścieków: a) P2 – przy SP ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni ścieków, ul. Łąkowa c) PN – przy

Publicznym Gimnazjum ul.Nadstawna d) P3- przy ul. Nadstawnej e) P4 – przy ul. Królowej Marysieńki 12. Zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w m. Szczuczyn

wraz montażem dwóch zbiorników retencyjnych. 13. Zaprojektowanie i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn. CZĘŚĆ II Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno –

ściekowej aglomeracji Szczuczyn – dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków (dostawy i usługi): a) P2 – przy ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni ścieków c) PN

– przy Publ. Gimn. ul. Nadstawna d) P3- przy ul. Nadstawnej e) P4 – przy ul. Królowej Marysieńki Roboty należy zaprojektować i wykonać biorąc pod uwagę zapisy Programu Funkcjonalno –

Użytkowego, pisma znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia 03.12.2019r. Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania map do celów projektowych, badań gruntu, uzgodnień, opinii, pozwoleń

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz operaty wodnoprawne w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien dokonać stosownych

zgłoszeń i zawiadomień (PINB) w imieniu Inwestora. Po zrealizowaniu inwestycji na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia zakończenia prac i uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na

użytkowanie SUW. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Wydziału Architektury i Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania

zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych przez Inwestora. Nie zezwala się rozpoczęcia robót budowlano – montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia rozwiązań projektowych z

Inwestorem, bądź osobą lub instytucją przez niego upoważnioną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do

SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację PFU. Informacje określone w PFU dotyczące długości sieci, średnice i trasy kanalizacji są danymi poglądowymi i mogą ulec zmianom na etapie

projektowania. UWAGA: Zapisy pisma ZDP znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia 03.12.2019r. uszczegóławiają zapisy PFU i mają wyższą rangę jak zapisy określone w PFU. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233200-1
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45111291-1

45200000-9

45230000-8

45232000-2

45233120-6

45330000-9

71320000-7

79421200-3

31121100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

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

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-08-31 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-12-20

2023-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia do dnia 31.08.2023r. dla Części I 2.

Wymagany termin wykonania całości zamówienia do dnia 20.12.2021r. dla Części II 3. Termin ten jest ostatecznym dniem zakończenia rzeczowej realizacji zadania. 4. Zapłata wynagrodzenia za

wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana będzie na podstawie protokołów odbioru części poszczególnych robót, stwierdzających wykonanie robót. Warunki płatności

zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dla części I i II). 

Informacje dodatkowe Nie dotyczy. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części I jeżeli : 1) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2

mln. zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części II jeżeli : 1) wykaże, że posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł. 

Informacje dodatkowe Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale

XI pkt 1.1 oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę

oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części I jeżeli: 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: a) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub

przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 40 m3/h. b) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości minimum 1

km. c) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni drogowej (asfaltowej) o długości minimum 3 km. Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższych robót w

ramach jednego zadania. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części II jeżeli: 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie polegające na dostawie i

montażu zespołu prądotwórczego kontenerowego o mocy min. 80kVA/64 kW. 2. Dysponowanie osobami do realizacji zamówienia minimum (dotyczy CZEŚCI I) Wykonawca dysponuje

następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: a) Jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. b) Jednego kierownika robót

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. c) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. d) Co najmniej jedną osobę, która
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będzie pełnić funkcję projektanta, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizowała co najmniej: - jeden projekt budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody o wydajności

minimum 40m3/h. - jeden projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o długości minimum 1 km. których efektem było skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowę. e) Co

najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej. Osoba ta musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat

zrealizowała co najmniej: - jeden projekt budowy lub przebudowy nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą (krawężniki, chodniki) których efektem było skuteczne uzyskanie pozwolenia na

budowę. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta i kierownika budowy lub robót. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą

posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub

uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994r. Dysponowanie osobami do realizacji zamówienia minimum (dotyczy

CZEŚCI II) Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: a) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. Osoby przewidziane do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z

2019r. poz. 1186 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994r. W

odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz.U. nr 2018r. poz. 2272 z późn. zm. ) lub z wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie

zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117) Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka polskiego w stopniu

umożliwiającym swobodna komunikację. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale

XI pkt 1.1 oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę

oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) 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. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z właściwego rejestru). Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.

odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r., poz. 346). DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.. 3.1.2. niniejszego rozdziału, składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 3. W przypadku wątpliwości co do

treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 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 przedłożonego dokumentu. 4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie

mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

(Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, c) wykaz robót budowlanych / usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 dla robót budowlanych (część I) i 3 lat dla dostaw

(część II) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
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podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, d)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1.1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1.1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 1.1.2. Na

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.

25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Uwaga: 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 w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 i

załącznik nr 3 do SIWZ) 1.1.3. Dowód wniesienia wadium, 1.1.4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do

reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z

oryginałem. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego

urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie

wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 1.1.5. Zobowiązanie podmiotu

trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o

ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 1.1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał

lub kopia poświadczona przez notariusza. 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ). 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców, oświadczenia (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.4.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.5. Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą

wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 1.6. Jeżeli jest to niezbędne do

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych

oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez

dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa

każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) - dla części II: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych

00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na

koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r, poz.

299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu

„Wadium – Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA lub „Wadium – Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej

aglomeracji Szczuczyn dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być

uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których



23.03.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=16a66314-65f5-4df9-b2f8-46d493340629

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=16a66314-65f5-4df9-b2f8-46d493340629 6/10

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym

rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1.

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w

oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

Nie dotyczy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  0 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0 

Maksymalna liczba wykonawców  0 

Kryteria selekcji wykonawców: 

Nie dotyczy.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

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

Informacje dodatkowe: 

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

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

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

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

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

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

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

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

CZĘŚĆ I i II 1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 5a i 5b do SIWZ. 2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5a i 5b do SIWZ. 3. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy. 1) Zamawiający zawrze umowę

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) Zamawiający

może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 4. Zakres świadczenia Wykonawcy

wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4

ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca

zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć, złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając : „ NIE

UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z

2019 r., poz. 1010 z późn. zm). 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-04-16, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Nie dotyczy. 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą

świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), zwane dalej

„Pracownikiem” lub „Pracownikami”, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników, którzy wykonywać będą

bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących pracę pod kierownictwem innych osób w zakresie czynności obejmujących: ¬

przygotowanie terenu pod budowę, ¬ wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, ¬

wykonywanie robót instalacyjnych w budynkach, ¬ wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych. 2. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania

pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania

tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia od

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w

szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawców

osób wskazanych w ust. 1: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z

2018 r. poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub

Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 6. Niezłożenie przez wykonawcę w

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co

do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Wykonawca zobowiązuje się,

że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą
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posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty

oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań,

wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę

wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz

eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest

zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy

Pzp. 7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SKŁADANIE OFERT: 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie

lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac 1000-lecia 23 , 19-230 Szczuczyn 3. Na kopercie (opakowanie)

należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, e-mail, nr telefonu. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki

wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA” lub „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn dostawa i montaż agregatów

prądotwórczych na przepompowniach ścieków CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA” Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.04.2020r. godz. 10.10 5. Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu

Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 16 kwietnia 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu (piętro) pokój numer 14. 6. Wycofanie lub zmiana oferty

może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp). 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu

zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 6.2. Wszystkie wymagania stawiane ofercie

przetargowej dotyczą również oferty zmienionej. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w dniu 16 kwietnia 2020r. o godz.

10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 15, I piętro. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, oraz innych kryteriów określonych w SIWZ. 5.

Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie

mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 7.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia: a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy i złożenia dowodu

wniesienia zabezpieczenia, b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy), c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (dotyczy Części I i Części II)

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

dla poszczególnej części wg. Załącznika nr 1. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga: Zabezpieczenie należytego wykonania

umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie

wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka

form, o których mowa wyżej. Uwaga: Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Proponowaną formę wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca określi w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien zawierać zapis o nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na

pierwsze żądanie beneficjenta. Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminą Szczuczyn) a

Wykonawcą lub uzależniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego ewentualnych zmian tej umowy. Gwarancja nie spełniająca powyższych wymogów nie zostanie zaakceptowana i

spowoduje odrzucenie oferty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn (roboty budowlane)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn (roboty budowlane).

1. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Sportowej z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku od PN (przepomp. ścieków przy byłym

Publicznym Gimnazjum) – PG (przepomp. ścieków główna ul. Łąkowa przy oczyszczalni) wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 2. Zaprojektowanie i przebudowa odcinka tłocznego

kanalizacji sanitarnej na odcinku od PN (przepompowni przy Publicznym Gimnazjum) do studni rozprężnej w ul. Łąkowej. 3. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w

ul. Szczuki wraz z odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 4. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Grunwaldzkiej wraz z odbudową nawierzchni

drogowej oraz chodników. 5. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w ulicy Kilińskiego z podłączeniem do przepompowni ścieków P2 w

sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 6. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w

ulicy Łomżyńskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Kolneńską wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 7. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przyłączami w ulicy Granicznej wraz z odbudową nawierzchni drogowej i chodników. 8. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Przelotnej i Krzywej z włączeniem

do przepompowni PN oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 9. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej i Przelotnej w m. Szczuczyn wraz z odbudową nawierzchni

drogowej oraz chodników. 10. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej i Przelotnej w m. Szczuczyn wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 11. Modernizacja

przepompowni ścieków: a) P2 – przy SP ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni ścieków, ul. Łąkowa c) PN – przy Publicznym Gimnazjum ul.Nadstawna d) P3- przy ul. Nadstawnej e) P4 – przy ul.

Królowej Marysieńki 12. Zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w m. Szczuczyn wraz montażem dwóch zbiorników retencyjnych. 13. Zaprojektowanie i modernizacja

miejskiej oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn. Roboty należy zaprojektować i wykonać biorąc pod uwagę zapisy Programu Funkcjonalno – Użytkowego, pisma znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia

03.12.2019r. Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania map do celów projektowych, badań gruntu, uzgodnień, opinii, pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz operaty

wodnoprawne w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien dokonać stosownych zgłoszeń i zawiadomień (PINB) w imieniu Inwestora. Po zrealizowaniu
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inwestycji na Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia zakończenia prac i uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie SUW. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Wydziału

Architektury i Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych przez Inwestora. Nie zezwala

się rozpoczęcia robót budowlano – montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem, bądź osobą lub instytucją przez niego upoważnioną. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5a i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację PFU. Informacje określone w PFU

dotyczące długości sieci, średnice i trasy kanalizacji są danymi poglądowymi i mogą ulec zmianom na etapie projektowania. UWAGA: Zapisy pisma ZDP znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia 03.12.2019r.

uszczegóławiają zapisy PFU i mają wyższą rangę jak zapisy określone w PFU. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233200-1, 45111291-4, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45233120-6, 45330000-9, 71320000-7, 79421200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2023-08-31

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn – dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków (dostawy i usługi).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn – dostawa i montaż

agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków (dostawy i usługi): a) P2 – przy ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni ścieków c) PN – przy Publ. Gimn. ul. Nadstawna d) P3- przy ul.

Nadstawnej e) P4 – przy ul. Królowej Marysieńki Roboty należy zaprojektować i wykonać biorąc pod uwagę zapisy Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Na wykonawcy spoczywa obowiązek (jeżeli

dotyczy), uzyskania map do celów projektowych, badań gruntu, uzgodnień, opinii, pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz operaty wodnoprawne w celu uzyskania pozwoleń

wodnoprawnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien dokonać stosownych zgłoszeń.Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych przez

Inwestora. Nie zezwala się rozpoczęcia robót budowlano – montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem, bądź osobą lub instytucją przez niego upoważnioną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5b i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację PFU. Informacje

określone w PFU dotyczące mocy i elementów składowych użądzeń są danymi poglądowymi i mogą ulec zmianom na etapie projektowania. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31121100-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2021-12-20

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


