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1.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Turku,
ul. Polna 4, 62-700 Turek
1.2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu III Rozdziału V ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.) przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało głoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej zamawiającego na stronie internetowej http://www.bip.pgkim-turek.pl, a także
na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 02.11.2020 r.
1.4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 02.11.2020 r. nr ogłoszenia 2020/S 213-522699.
1.5. Informacja
o
postępowaniu
została
opublikowana
na
stronie mini
Portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl w dniu 02.11.2020 r.
ID postępowania 31b75f86-0cf5-437a-bf36de4eaf21de95
1.6. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
1) „Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
2) „Ustawa Prawo budowlane" - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z2020poz. 1333 z późn. zm.)
3)

„PGKiM Sp. z o.o." lub „Zamawiający" – Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku , ul. Polna 4, 62-700 Turek

4) „Postępowanie" - należy przez to rozumieć, w myśl Ustawy, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone przez Zamawiającego na
podstawie Działu III Rozdziału V Ustawy oraz niniejszej SIWZ,
5) „SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
6)

„JEDZ" - oświadczenie składane na formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, sporządzane zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3
dyrektywy 2014/25/UE,

7) „Zamówienie" - należy przez to rozumieć, w myśl Ustawy, zamówienie
publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w
dokumentacji budowlanej, dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
8) Podpis kwalifikowany -zgodny z definicją w art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE.L. z 2014 r. 2014 r. Nr 257, str.73), tj.
zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego
urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym
certyfikacie podpisu elektronicznego
9) „WU"- wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
2

SIWZ dla przetargu niegraniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Turku

10) „Budowa"- budowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,
11) „Przebudowa"- przebudowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,
1.7. Jeżeli terminy (pojęcia) użyte w SIWZ posiadają definicje ustawowe lub są używane w
ustawie w określonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszej SIWZ należy rozumieć je w
taki sposób jaki wynika z tych ustaw, chyba że z niniejszej SIWZ wynika inaczej.
1.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.
93 ust.1a ustawy PZP, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w niniejszej SIWZ
i ogłoszeniu o zamówieniu.
1.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej w
dalszej części „Ustawą”; Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. „procedury
odwróconej” uregulowanej w art. 24 aa. Ustawy, zgodnie z którą zamawiający w
postępowaniu najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty z
art. 89 ust. 1 Ustawy oraz kryteriów oceny ofert, bez dokonywania podmiotowej oceny
wszystkich wykonawców (oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia), a następnie zbada, wyłącznie w stosunku do wykonawcy,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej
pozycji rankingowej), czy nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2.

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót w ramach projektu pn.:
„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku" obejmujących
dwie części:
Część nr 1
Rozbudowa gospodarki osadowej, budowa systemu dezodoryzacji, przebudowa z
rozbudową wewnętrznej komunikacji drogowej, przebudowa ogrodzenia, dostawa
wyposażenia technicznego oraz urządzenie zieleni
Stacja zagęszczania i odwadniania osadów Budynek Gospodarki Osadowej
Prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – dostawa, montaż, rozruch nowych urządzeń
Prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – remont istniejących urządzeń
Instalacje elektryczne i AKPiA
Komory rozdzielcze przy osadnikach wtórnych
Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowych poprzez zastosowanie warstw naprawczych i
hydroizolacji
Wiata kompostowania osadów
Roboty budowlane powierzchnia użytkowa Pu=800m2
Instalacje oświetleniowa
Poletka osadowe - likwidacja/przebudowa
Roboty budowlane przebudowa
Roboty budowlane likwidacja
Plac gromadzenia odpadów częściowo zadaszony
Roboty budowlane powierzchnia użytkowa Pu=500m2
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Instalacje oświetleniowa
Instalacja dezodoryzacji
Montaż instalacji
Instalacja zraszająco-zamgławiająca
Montaż instalacji
Budynek socjalno-warsztatowy
Remont budynku
Dostawa wyposażenia technicznego
Ciągnik rolniczy o mocy min. 130 kM
Rozrzutnik o ładowności 8-12 ton
Przyczepa samowyładowcza o ładowności 8-12 ton
Ładowarka do osadów o pojemności łyżki 2 m3
Przewoźny sampler lodówkowy do poboru prób
Wiata sprzętu
Roboty budowlane
Instalacje oświetleniowa
Wiata magazynowa
Roboty budowlane
Instalacja oświetleniowa
Wiata magazynowa
Roboty budowlane
Instalacja oświetleniowa
Place manewrowe, chodniki
Ogrodzenie
Hydromechaniczne czyszczenie
Zabezpieczenie konstrukcji hydroizolacją
Wymiana bramy i furtki
Zieleń
Wykonanie humusowania, obsiew mieszanką traw
Wykonanie nasadzenia według zestawienia zawartego w specyfikacji
Sterowanie procesem technologicznym AKPiA
Rozruch wszystkich zbudowanych i zmodernizowanych obiektów z uzyskaniem efektu
ekologicznego
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Część nr 2
Budowa KTSO 3 i stacji dmuchaw nr 2
KTSO 3
Roboty budowlane kubatura V=3885m3
Wyposażenie technologiczne: mieszadła zatapialne na prowadnicach, ruszt
napowietrzający drobnopęcherzykowy
Instalacje elektryczne i AKPiA
Stacja dmuchaw nr 2
Wyposażenie technologiczne: dmuchawy śrubowe wraz z armaturą szt. 2
Instalacje elektryczne i AKPiA: podłączenie zasilania z istniejącego przyłącza oraz
dobudowa systemu sterowania w oparciu o istniejący sterownik i system wizualizacji w
centralnej sterowni
Rozruch wszystkich zbudowanych i zmodernizowanych obiektów wraz z uzyskaniem
efektu ekologicznego
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Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Obecnie realizowany jest etap I rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków
w Turku obejmujący wszystkie obiekty poza obiektami objętymi ETAPEM II. Oczyszczalnia
ścieków w Turku jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną oczyszczającą ścieki komunalne
z aglomeracji Turek o przepustowości 15750m3/d. Z uwagi na dynamiczny rozwój aglomeracji
Turek w tym przemysłu, zlokalizowanego w strefie ekonomicznej „Tania energia” nieodzowna
jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni. Konieczne jest zwiększenie
przepustowości co do ładunku wrażego RLM do poziomu minimum 110250 MR, bez
zwiększenia obecnej przepustowości hydraulicznej. Obciążenie powyżej 100.000 RLM
wymusza wykonanie oczyszczalni o podwyższonym usuwaniu azotu i fosforu do poziomu
odpowiednio azot ogólny: ≤10mg/l i fosfor ogólny≤1 mg/l.
Funkcjonująca obecnie
oczyszczalnia jest w trakcie rozbudowy i przebudowy w zakresie objętym etapem I.
Zakres będący przedmiotem niniejszego zamówienia szczegółowo omówiono w dokumentacji
budowlanej, dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót stanowiącym element pomocniczy –
wszystkie te dokumenty stanowią załączniki
do niniejszej SIWZ. W wykonaniu
przedmiotowego zadania wymaga się zastosowania wysokosprawnych i energooszczędnych
urządzeń o niskich kosztach eksploatacji a dla robót budowlanych – konstrukcji i materiałów o
wysokiej odporności na korozyjne warunki środowiska oczyszczalni. W realizacji
przedmiotowego zadania wymaga się zastosowania zaawansowanej technicznie nowoczesnej
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemu sterowania opartego na komunikacji cyfrowej,
sieci światłowodowej i kanalizacji technicznej.
3. Wymagania Zamawiającego
3.1 Wymagania ogólne

1) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie

2)
3)
4)

5)

6)

ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami
nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiającego.
Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym
związane.
Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca
uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać
aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania
w budownictwie.
Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych
(w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej) na teren budowy i przechowywanych
tam materiałów budowlanych.
Roboty budowlane wykonywane będą w trakcie normalnej pracy Oczyszczalni Ścieków
oraz jednocześnie z wykonywanymi już na Oczyszczalni robotami budowlanymi I
ETAPU.W związku z powyższym Wykonawca wykonujący roboty budowlane w ramach
niniejszego postępowania winien będzie do zachowania wszelkich zasad, które nie
zaburzą prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni oraz wykonywanych już robót
budowlanych I ETAPU.
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
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cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie
oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy
i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna
z inwentaryzacją powykonawczą, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie itp. Podstawą
do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą do
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.
Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia
sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art. 632
§ 1 kc.: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.
7) Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty
winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z
natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na
cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w
terenie warunków wykonania zamówienia.
8) Dla materiałów budowlanych, których nie można pozyskać dla realizacji dalszej
budowy, Wykonawca jest zobowiązany przy odbiorze przedstawić dokument jego
składowania, recyklingu lub utylizacji i ponieść koszty z tym związane.
9) W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest
zobowiązany we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę
Zamawiającego.
10) Okres gwarancji jest jednym z kryteriów wyboru oferty, Zamawiający jest
zainteresowany jak najdłuższym terminem gwarancji. Zamawiający żąda udzielenia,
co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty lecz nie dłuższej jak
60 miesięcy.
11) Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego
robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty
techniczne, autoryzacje) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane.
12) Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o
czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót.
13) Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii
i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie
w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być
o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za
zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych
materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.
3.2 Wymagania efektu ekologicznego
Od Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia zarówno w zakresie Części 1 jak i
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Części 2 przedmiotu zamówienia wymaga się uzyskania efektu ekologicznego
potwierdzonego badaniem w akredytowanym laboratorium:
a) zawartości suchej masy organicznej w osadzie ustabilizowanym nie wyższej od 60%,
b) zawartości suchej masy w osadach odwodnionych nie niższej od 23%,
c) brak pasożytów i salmonelli w osadach po higienizacji termicznej,
zapewnienie parametrów kompostu zgodnych z wymaganiami do jego rolniczego
wykorzystania.
Zamawiający informuje, iż roboty prowadzone będą na czynnej oczyszczalni ścieków i
Wykonawca ma obowiązek zapewnić przez cały okres robót dotrzymanie warunków
pozwolenia wodnoprawnego pod względem jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych
do odbiornika
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w projekcie
budowlanym, projekcie budowlanym wykonawczym oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
3.4. Kody CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane,
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów, budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków,
45231500-0 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków,
45232422-6 – Roboty w zakresie uzdatniania osadów,
45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,
45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków,
45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia,
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 – Tynkowanie
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 – Roboty malarskie
45443000-4 – Roboty elewacyjne
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16710000-5 - Ciągnik rolniczy
16520000-6 – Przyczepa rolnicza
43250000-0 – Ładowarka kołowa
16140000-8 – Rozrzutnik
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
72410000-7 - Usługi dostawców
3.5. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
-roboty budowlano-konstrukcyjne,
-roboty instalacyjne,
-roboty elektryczne i AKPiA.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) 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 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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 lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres realizacji Przedmiotu Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r.
zgodnie ze § 1 Wzoru Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Część 1
Etap 1 do 13 tygodnia od podpisania umowy, Wykonanie robót na n/w obiektach.
Zakres:
1. Stacja zagęszczania i odwadniania osadów. Budynek Gospodarki osadowej.
2. Budynek socjalno-warsztatowy
3. Komory rozdzielcze przy osadnikach wtórnych
Etap 2 do 26 tygodnia od podpisania umowy, Wykonanie robót na n/w obiektach.
Zakres:
1. Wiata kompostowania osadów
2. Plac gromadzenia odpadów
3. Instalacja dezodoryzacji
4. Wiata sprzętu
Etap 3 do 30.06.2022 r. , Wykonanie robót na n/w obiektach oraz uzyskanie efektu
ekologicznego i uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektów.
Zakres:
1. Poletka osadowe – likwidacja/przebudowa
2. Instalacja zraszająco-zamgławiająca
3. Wiata magazynowa
4. Wiata magazynowa
5. Place manewrowe, chodniki
6. Ogrodzenie
7. Zieleń
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8. Dostawa wyposażenia technicznego
Część 2
Etap 1 do 13 tygodnia od podpisania umowy, wykonanie robót na obiekcie:
Zakres:
1. Stacja dmuchaw nr 2
Etap 2 do 31.12.2021 r. , wykonanie robót na obiekcie:
Zakres:
1. KTSO 3 Komora Tlenowej Stabilizacji Osadów
Etap 3 do 30.06.2022 r.
Zakres: Uzyskanie efektu ekologicznego i uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na
użytkowanie obiektów.
5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie Części. Oferta złożona na daną Część musi
jednak obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej Części.
6. OFERTA WARIANTOWA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. ZAMÓWIENIA NA PODOBNE ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3
Ustawy.
8. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone
w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza płatności w okresach miesięcznych.
9. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
9.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy z
wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 w zakresie
przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia
obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1,5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia
fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt. 8.2 SIWZ.
9.2 Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.2.1

9.2.2
9.2.3

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie określa szczegółowych
warunków w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zdolności technicznej lub zawodowej.
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9.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.

9.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić 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.
9.3.2. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwolą
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1322 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 w
zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy) oraz w art. 24 ust. 5
pkt. 1, 5 i 6 Ustawy.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w
protokole sposób zapewnienia konkurencji
9.3.3

Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 8
SIWZ i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec
niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu - zamieszcza informację o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ.

9.3.4

W celu oceny, czy Wykonawca polega 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 podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający
żąda dokumentów,
które
określą w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonaniu Zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu
Zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą.

9.4

9.5

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3.2 nie potwierdza spełnien ia
11

SIWZ dla przetargu niegraniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Turku

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wyk onawca w
terminie określonym przez Zamawiającego :
• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną
lub finansową.
9.6.

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
9.6.1.

W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 SIWZ Wykonawcy wykażą, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali:
a) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres której

składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków
o przepustowości minimum 15 000 m3/d i
o wartości co najmniej 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych)
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 SIWZ.
9.6.2. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 SIWZ wymagane
jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) Kierownik Budowy – posiadający:
− min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi
w tym
doświadczenie na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.
831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) Inżynier elektryk – posiadający:
− min. 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi, w tym
doświadczenie na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.
831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) Inżynier automatyk – posiadający:
− min. 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami z branży AKPiA,
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.
831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d)

Inżynier branży sanitarnej – posiadający:
- min. 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami sanitarnymi, w
tym doświadczenie na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru; w branży sanitarnej,
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.
831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania
stosownych uprawnień do daty składania oferty.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jednocześnie funkcji więcej niż
jednego Eksperta.
Wskazane w pkt. 8.6.2) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego.
W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego
stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a
Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U. z 2020 r.,poz. 220 z późn. zm)
Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć:
a)

wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej
SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
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odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 SIWZ.
9.6.3 W zakresie warunku określonego w punkcie 9.2.2 SIWZ wymagane jest wykazanie
przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia, tj.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż
6 000 000, 00 PLN. (słownie: sześć milionów złotych) -warunek dla Części 1 postępowania
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż
3 000 000, 00 PLN. (słownie: trzy miliony złotych) -warunek dla Części 2 postępowania
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych
niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski
z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w punkcie 9 SIWZ.
9.7.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec
którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 Ustawy
(z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 w zakresie
przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy ) oraz w art. 24 ust. 5
pkt. 1, 5 i 6 Ustawy.

9.8 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
9.9 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w Postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa
oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10 Zamawiający, może wykluczyć
udzielenie zamówienia.

Wykonawcę na każdym

etapie Postępowania o

11. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z
POSTĘPOWANIA
11.1 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz
na potwierdzenie
spełnienia
warunków
udziału
w Postępowaniu,
każdy z
Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument ten należy złożyć w oryginale, w postaci
dokumentu
elektronicznego
podpisanego
kwalifikowanym
podpisem
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SIWZ dla przetargu niegraniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Turku

elektronicznym, w formie jednolitego dokumentu, sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., zwanego dalej Jednolitym Europejskim
Dokumentem Zamówienia, w skrócie „JEDZ”.
11.2. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 Ustawy) oraz
podmiotów udostępniających potencjał na zasadach określonych w art. 22a Ustawy
(art. 25a ust. 3 pkt 1 Ustawy) składane są na indywidualnym formularzu JEDZ, który
musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub spełniania, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na zasoby innego podmiotu, warunków udziału w postępowaniu.
11.3. W części IV JEDZ Kryteria kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się do
wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w
części IV.
11.4. Wraz z ofertą w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ ), oprócz formularza
JEDZ, wykonawca składa również w formie elektronicznej:
a) stosowne pełnomocnictwo/-a w przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany w
postępowaniu przez pełnomocnika lub ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników
spółki cywilnej) – złożone zgodnie z zasadami składania określonymi w pkt.
9.14.9.SIWZ.
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
na podstawie art. 22a Ustawy
(załącznik nr 2 do SIWZ) – tylko w przypadku, kiedy wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał będzie na
zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy. Zobowiązanie należy sporządzić w oryginale w
formie dokumentu elektronicznego i złożyć wraz z ofertą. Zobowiązanie powinno
być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
uprawnioną ze strony podmiotu trzeciego.
c) oryginał dokumentu elektronicznego potwierdzającego wniesienie wymaganego
wadium w formie poręczenia lub gwarancji – złożonego zgodnie z zasadami składania
określonymi w pkt. 11.4.2 SIWZ.
11.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.
11.6 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym
Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt. 9.8.1- 9.8.7.
11.7 Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania
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warunków udziału w postępowaniu:
11.7.1

11.7.2

11.7.3
11.7.4

11.7.5

11.7.6

11.8.
11.8.1

11.8.2

11.8.3

11.8.4

11.8.5

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7
do SIWZ),
dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały
wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje 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,
inne dokumenty -jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2,
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,
uprawnień
i
doświadczenia
niezbędnych
do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi
Załącznik Nr 8 do SIWZ),
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert,
inne dokumenty o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy - jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa 9.7.5 .
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 14 Ustawy ( z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt. 13 d)Ustawy)
oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 13 Ustawy ( z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt. 13 d)
Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w
odniesieniu do osób fizycznych,
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 Ustawy,
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone
zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 9 do SIWZ),
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oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5
i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 9
do SIWZ),
11.8.7
oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w
Załączniku nr 9 do SIWZ) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty
potwierdzające
dokonanie
płatności
należności
wraz z
ewentualnymi
odsetkami
lub
grzywnami
lub
zawarcie
wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano
wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
11.8.8
oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ).
11.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9.8.1- 9.8.4. składa
dokumenty wg § 7 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) i Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993) tj.:
11.8.6

11.9.1

informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 (z
wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 d) i pkt. 21 oraz art. 24
ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy);
9.9.1. 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.
11.9.2
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.8.5, 9.8.6, 9.8.7 i 9.8.8
11.10 Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.9.1 i 9.9.2 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
9.9.1
i 9.9.2 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
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SIWZ dla przetargu niegraniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Turku

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy
zawarte w pkt. 9.10. stosuje się odpowiednio.
11.12 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.8.1- 9.8.3, składa dokument, o którym
mowa w pkt. 9.9.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 (z wyłączeniem
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 d) i pkt. 21 oraz ust. 5 pkt. 6 Ustawy. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.13 Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, 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.
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12.1.1.Formularz JEDZ należy składać wyłącznie w oryginale, w formie dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y
uprawnioną/e, to jest przez wykonawcę lub każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienie lub podmiot, na którego zdolnościach
polega wykonawca.
12.1.2. Dokumenty lub oświadczenia wymagane na podstawie 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 2016, poz.
1126) i Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993)
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.”
12.1.3. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa w pkt 9.14.2., opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę albo przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca odpowiednio elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
12.1.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podmiot, na którego
zdolnościach polega wykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
12.1.5 Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
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12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W tej
sytuacji wykonawca powinien wskazać te bazy danych poprzez podanie nazwy bazy i
adresu URL, aby zamawiający mógł zapoznać się z oświadczeniami lub dokumentami
lub wnioskować do zamawiającego aby uwzględnił te oświadczenia lub dokumenty
znajdujące się w jego posiadaniu, o ile są one aktualne;
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty i
oświadczenia;
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97
ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z
dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993) ;
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przestawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów żądanych na podstawie
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 2016 r. poz. 1126) i Rozporządzeniu Ministra
Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993), w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
wskazanych powyżej w punkcie 9.8.1. ppkt od 1) do 7) SIWZ, to jest oświadczeń i
dokumentów składanych na podstawie § 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 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
2016 r. poz. 1126) i Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. poz. 1993) .
W przypadku złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa
powinien być przekazany elektronicznie w formie oryginału dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do udzielenia
pełnomocnictwa.

19

SIWZ dla przetargu niegraniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
ścieków w Turku

13.

OFERTA WSPÓLNA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

13.1
13.2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i
wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie
niniejszego
Zamówienia
albo
reprezentowania
w Postępowaniu
o udzielenie
niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

13.3

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6
uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę
wspólną.

13.4

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8.9. SIWZ, składa odrębnie każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

13.5

14. WADIUM
14.1.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Dla Części 1 zamówienia wadium wynosi: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złoty
00/100)
Dla Części 2 zamówienia wadium wynosi: 50 000,PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złoty
00/100)
14.2

14.3

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium
musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie
18.1 SIWZ.
Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:
1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
2) w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz, dokument
poręczenia lub gwarancji musi mieć formę oryginału elektronicznego, to jest
dokumentu
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym osoby lub osób uprawnionych ze strony gwaranta lub
poręczyciela oraz wniesionego w takiej formie w jakiej dokument był wystawiony
przez gwaranta lub poręczyciela. Warunku powyższego nie spełnia
elektroniczna kopia oryginału dokumentu poręczenia lub gwarancji podpisana
przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. w formie
cyfrowego skanu jej pisemnego oryginału przesłanego następnie środkiem
komunikacji elektronicznej).

14.4

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma
być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego do której zastosowanie będzie miało prawo polskie.

14.5

Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej
formy, określonych przepisami prawa):
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) oznaczenie (numer) postępowania,
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3) termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie
z 14.1.SIWZ.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący
Zamawiającego:
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK
nr rachunku: 09 1090 1229 0000 0000 2201 3589

14.6.

rachunek

W tytule przelewu należy podać:
„Wadium w Postępowaniu:(podać nazwę i numer postępowania
oraz nr części która została zabezpieczona wpłaconym wadium)."
14.6

Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny
Zamówienia.

14.8

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt 11.10 SIWZ
oraz treści art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy.

14.9

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.10 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 11.9 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14.11 Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa Ustawa.
14.12 Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. ,62 – 700 Turek, ul. Polna 4.
14.13 W przypadku oferty wspólnej Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy
Członków Konsorcjum bądź wspólników spółki i jego wniesienie w częściach o ile suma tych
części będzie równa kwocie wadium określonej w pkt. 11.1 oraz pod warunkiem, że w
treści każdej gwarancji będzie wskazany cały skład Konsorcjum lub wspólników
spółki.
14.14 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
14.14.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14.14.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w
na warunkach określonych w ofercie;

sprawie

zamówienia

publicznego

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
15.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
15.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej zamawiającego. W formularzu oferty
wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona
korespondencja związana z postępowaniem.
15.3. Oferta powinna być sporządzona w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem formy
elektronicznej (zamawiający proponuje w szczególności zastosowanie formatu plików: .pdf,
.doc, .docx, .odt) oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y
uprawnioną/e. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji
korzystania z miniPortalu.
15.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku (folderze) oznaczonym
jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z pozostałymi
plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do jednego pliku archiwum .ZIP
15.5. Do oferty należy dołączyć ponadto Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
a następnie wraz z pozostałymi plikami składanymi wraz z ofertą skompresować do jednego
pliku archiwum .ZIP
15.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert dostępnego na ePUAP i
udostępnianych na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
15.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
15.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Za wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uznaje się również wspólników spółki
cywilnej. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako
przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie
musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych
przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo
to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. Wszelka korespondencja z
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie
wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
UWAGA: W przypadku składania oferty wspólnej - wypełniając formularz ofertowy oraz
pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres
Wykonawcy” itp., należy wskazać wszystkich członków konsorcjum, a nie wyłącznie
pełnomocnika konsorcjum.
15.9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez wykonawcę według treści postanowień SIWZ.
15.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
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15.11. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje
się:
1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni
lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych;
2) osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa powyżej w pkt 1) i 2).
4) w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, w tym spółki cywilne, czyli wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, pełnomocnika ustanowionego
przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego;
5) w przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby
wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości
przedmiotu Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców
zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce).
16.2 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Zamawiający przyjmuje, iż przedmiot zamówienia jest objęty stawką VAT 23%. W
przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej stawki VAT, Wykonawca zobowiązany
jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację
organu podatkowego.
16.1

16.3

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na ich wykonanie, określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszące konieczne dla wykonania tych robót.

16.4

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

17.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.2. Przedłużenie przez Wykonawcę okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18.SPOSÓB ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
18.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do
dnia 10.12.2020 r. , do godz. 10:00
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18.2 Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych ofert za pomocą klucza
prywatnego w siedzibie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku , ul. Polna 4, 62-700 Turek – pokój nr 20, 10.12.2020 r, o
godz. 11:00
18.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania / deszyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocą klucza prywatnego udostępnianego po upływie terminu otwarcia ofert.
18.4 Otwarcie ofert jest jawne, tym samym wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia
ofert. Podczas jawnego otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Ustawy.
18.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.bip.pgkim-turek.pl informację z otwarcia ofert.
WIZYTA NA PLACU BUDOWY
19.1. Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zaleca się
przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót oraz jego otoczenia objętych przedmiotem
zamówienia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników
koniecznych do przygotowania oferty i podpisania umowy w niniejszym Postępowaniu.
Zamawiający informuje, że na terenie oczyszczalni prowadzone są roboty budowlano –
montażowe przez Wykonawcę Etapu I zadania pn. „Rozbudowa i Przebudowa
(modernizacja) Oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
na terenie aglomeracji Turek”.
19.

19.2.Wizyta na placu budowy nie będzie zorganizowana przez Zamawiającego. W celu
uzyskania zezwoleń wejść na teren Oczyszczalni Ścieków w Turku Wykonawca jest
zobowiązany zgłosić wizytę do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek.
20.

TRYB I SPOSÓB OCENY OFERT
20.1
Zamawiający
zastrzega
możliwość
skorzystania
z
uprawnienia
wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy.
Zamawiający najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
20.2
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
20.3
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
20.4
Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona
zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swej
ofercie.
20.5
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność
oferty z wymaganiami niniejszej SIWZ.
20.6
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone w terminie;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
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20.7. W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:
a) Całkowita cena brutto - waga: 60%
b) Przedłużony termin gwarancji - waga 40 %
20.7.1. Całkowita cena brutto
Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
L cena = (C min / C) x 0,6 x 100 pkt.
gdzie:
L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C min - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
Wykonawca w tym kryterium oceny może otrzymać maksymalnie 60 punktów
20.7.2. Przedłużenie terminu gwarancji
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy o jaką wykonawca przedłuży
minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości wynoszący 36
miesięcy od daty odbioru robót. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji i rękojmi
do świadczenia w pełnym zakresie serwisu gwarancyjnego, w tym do ponoszenia wszelkich
kosztów przeglądów (jeśli takie są wymagane) i napraw w okresie gwarancji i rękojmi
(dojazdów, robocizny, transportu oraz wymiany części zamiennych). Wykonawca w tym
kryterium oceny może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający dopuszcza
przedłużenie minimalnego wymaganego okresu gwarancji jakości maksymalnie o okres 24
miesięcy.
Wykonawcy w zakresie tego kryterium oceny ofert zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy – jego
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,
2) wykonawca, który zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynoszący
36 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów
3) wykonawca, który przedłuży minimalny 36 miesięczny okres gwarancji jakości w
zakresie od 1 do 24 miesięcy:
Pogj = Pgjoo ÷ 24 × 40
gdzie:
Pogj – ilość punktów ocenianej oferty w kryterium oceny „Okres gwarancji”
Pogjoo – wyrażony w pełnych miesiącach okres o jaki przedłużono minimalny 36 miesięczny
okres gwarancji jakości w ocenianej ofercie
4) wykonawca, który przedłuży minimalny wymagany 36 miesięczny okres gwarancji jakości o
24 miesiące otrzyma 40 punktów.
UWAGA: Zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie przedłużenia minimalnego 36
miesięcznego okresu udzielonej gwarancji jakości o okres ponad 24 miesięczny, skutkować
będzie tym, iż do oceny w zakresie tego kryterium zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie
dopuszczalny okres 24 miesięczny, natomiast w przypadku wyboru oferty takiego wykonawcy,
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do umowy na wykonanie zamówienia zostanie wpisany całkowity przedłużony okres gwarancji
jakości zaoferowany przez wykonawcę.
Oferowane przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakość liczone w pełnych miesiącach
należy wskazać w pkt. 4 formularza ofertowego.
21.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
21.1.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie
Należytego
Wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, należnego wykonawcy na
podstawie umowy zakupowej, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed
podpisaniem umowy.
21.2.W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja ma być, co
najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego i wystawioną zgodnie z prawem polskim. W treści gwarancji nie
mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie.
Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z załączonym wzorem gwarancji .
Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej
treści. Wzór gwarancji stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
21.3.Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowany przez
Komisję Nadzoru Finansowego „KNF" albo przez oddział zagranicznej instytucji
kredytowej lub ubezpieczeniowej spoza z listy KNF wymaga uzyskania regwarancji
przez podmiot nadzorowany przez KNF lub przez oddział zagranicznej instytucji
kredytowejlub
ubezpieczeniowej
z
listy KNF (http://www.knf.gov.pl/szukaj
podmioty.jsp).
Gwarancja nie może być wystawiona przez banki i zakłady ubezpieczeń objęte
postępowaniem upadłościowym albo restrukturyzacyjnym.
21.4. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej
formy, określonych przepisami prawa):
a) nazwę i adres Zamawiającego (tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek),
b) oznaczenie (numer i nazwa) umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać
na następujący rachunek Zamawiającego:
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK
nr rachunku: 09 1090 1229 0000 0000 2201 3589

21.5.

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku
Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy (wpisać właściwy numer umowy)".
21.6.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
21.7.

W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego
wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma
jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 18.1 SIWZ.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej
dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest
zobowiązany
do
dostarczenia
bezpośrednio
do
Zamawiającego
(osobie
wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia), oryginału dokumentu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez
Zamawiającego, wraz
dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do
reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS).
21.9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30
dni dłuższym od dnia dokonania odbioru ostatecznego, zaś zabezpieczenie
wykonania w okresie zgłaszania wad
będzie obowiązywało w okresie o 15 dni
dłuższym od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. Zamawiający zwróci Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 70% w ciągu 30 dni od dnia dokonania
Odbioru ostatecznego.
21.10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w
wykonaniu zamówienia wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona
nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
21.8.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
22.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego
przepisów
Ustawy,
przysługują
środki
ochrony
prawnej
przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
22.2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku
Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania
czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy,
Wykonawca może wnieść odwołanie.
22.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
22.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli informacje te zostały
przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni - jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
22.6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej.
22.7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
23. PODWYKONAWSTWO
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23.1.Zamawiający
dopuszcza
powierzenie
całości
Zamówienia
podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Jednolitym Dokumencie, części
Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać (o ile
jest to wiadome) firmy tych podwykonawców.
23.2.Powierzenie Podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu Zamówienia, wynikłe w
trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
23.3.Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
23.4. Wzór Umowy określa sposób powierzenia prac (dokumentacja; roboty budowlane)
Podwykonawcom.
24. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
24.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: adres: zamowienia@pgkimturek.pl
24.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. Henryk Drobenka: e-mail: zamowienia@pgkim-turek.pl w sprawach
dotyczących technicznych aspektów przedmiotu zamówienia
2. Sebastian Gałczyński:, e-mail: zamowienia@pgkim-turek.pl – w sprawach
dotyczących procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
24.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy:
1. złożenia, zmiany, wycofania oferty
2. formularza do komunikacji
24.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu oraz
Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.
24.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB
24.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
24.7. Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny wygenerowany dla przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
24.8. Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami o których mowa w pkt
9.4. SIWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu.
24.9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 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 2016 r.
poz. 1126) i Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993),
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składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.” Przekazywanie
informacji odbywa się środkiem komunikacji elektronicznej, to jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej o adresie: zamowienia@pgkim-turek.pl.
Zamawiający może również
komunikować się z wykonawcami za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnianego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
24.10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i
wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED - numer ogłoszenia w Dz.U.UE. lub ID
postępowania)
24.11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991)
a także w Rozporządzeniu 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 2016 r. poz. 1126 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993)
25. WZÓR UMOWY
25.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
25.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna z załączonym do SIWZ wzorem
zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Termin zawarcia umowy zostanie podany przez zamawiającego.
25.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w
zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w § 26 wzoru umowy.

26. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
26.1.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest nie
później niż 3 dni przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:
jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i zamierza realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie, że
zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału; - jeżeli ofertę złożyli
Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę konsorcjum lub
umowę spółki;
- przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
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wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 18 .
26.2. O terminie na przedłożenie stosownych dokumentów, zgodnie z powyższymi
postanowieniami, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego
odrębnym pismem. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych
dokumentów w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione
wadium zostanie zatrzymane, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną
uchyleniem się od zawarcia umowy).

27. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1 Zamawiający działając na mocy art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO", informuje
Pana/Panią1, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o. o., zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 62-700, Turek
ul. Polna 4;
2) w Spółce, począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod@pgkimturek.pl Inspektora Ochrony Danych w udostępniony w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o osobom, których dane osobowe są
przetwarzane przez Spółkę;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia
archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);

do

w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w
postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i
innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit.
c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się
konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak
stanowią;

1

dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy

będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia
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6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z
warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja
międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane
dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej
adresem e-mail;
7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez
okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub
obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest
możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których
dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub
dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3

Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu
Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2,
przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując
jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych,
którymi dysponował będzie Zamawiający.

28. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
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niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia - składany wraz z
ofertą jeżeli dotyczy;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej
- składane bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert;
Załącznik nr 4 - Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania
umowy i właściwego usunięcia wad i usterek - wzór;
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Edytowalny Formularz JEDZ – format doc. (plik elektroniczny)
Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych – składany na wezwanie zamawiającego w
trybie art.26 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 8 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego -składany na wezwanie zamawiającego w trybie art.26
ust. 1 ustawy
Załącznik nr 9 - Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
Postępowania - składane na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26
ust. 1 Ustawy
Załącznik nr 10 - Projekt budowalny
Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy
Załącznik nr 12 – Przedmiar robót budowlanych dla Części 1 i Części 2 zamówienia
Załącznik nr 13 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 14 – Klucz publiczny – format ASC (plik elektroniczny)
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