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III.

Opis przedmiotu zamówienia
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IV.
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V.

Zamówienia częściowe

7

VI.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania
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VII.
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8

VIII.

Warunki udziału w postępowaniu
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IX.
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oraz brak podstaw wykluczenia
X.

3
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Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
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Termin związania ofertą

24

XII.

Opis sposobu przygotowywania ofert

24

XIII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

26

XIV.

Opis sposobu obliczenia ceny
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umowy w sprawie zamówienia publicznego

29

Wymagania dotyczące wadium

30

Wnoszenie wadium

30

Zasady zwrotu wadium

31

XVIII.
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XX.
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Nazwa i adres Zamawiającego.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2

4, 82-300 Elbląg

—

nr KRS 0000126018, NIP 5780002157, REGON 170172210
wysokość kapitału zakładowego 109 330 500,00 zł
Fax: (+48) 55 23 07 103; adres strony internetowej: www.epwik.com.pl,
e-mail: epwiklewik.com.l
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP: /EPWIK-FIRMA/SkrytkaESP
II.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie

prowadzone jest

w trybie

przetargu

nieograniczonego

o

wartości

zamówienia

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

—

zwanej dalej także „ustawą Pzp”, z zachowaniem zasad w ustawie przewidzianych dla zamówień
sektorowych. W postępowaniu będzie zastosowana procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp,
tzw. „procedura odwrócona”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w dniu
w Dz. Urz. UE dnia
Specyfikacja

2019 roku, opublikowane

LA2. 2019 roku pod numerem: 2019/e

istotnych

warunków

zamówienia

(SIWZ)

dostępna

na

stronie

internetowej

http://www.epwik.com.pl
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej
„SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
ustawy Kodeks Cywilny.

III.
1.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w
Elblągu.
Prace budowlane przebiegać będą podczas ciągłej pracy oczyszczalni.
Przedmiot

zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę obiektów istniejących oraz budowę

nowych obiektów, która będzie realizowana w trzech elementach.
W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający, na podstawie w art. 34 ust. 5 ustawy
Pzp, przewiduje zastosowanie „prawa opcji”. Element I modernizacja ciągu ściekowego i
osadowego,

stanowi

elementów

(Element

„zamówienie
II

podstawowe”

zagospodarowanie

-

gwarantowane.

osadów

ściekowych

Realizacja
i/lub

kolejnych

Element

III

zagospodarowanie terenu), objętych „prawem opcji”, uzależniona będzie od uzyskania przez
Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na ten cel.
Prawo opcji może zostać wykorzystane w całości

(
(

III lub w części

—

—

tj. roboty wchodzące w zakres Elementu II i

tj. roboty wchodzące w zakres Elementu II lub III.

Roboty budowlane „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ul. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
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Warunkiem uruchomienia „prawa opcji” jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w
przedmiocie skorzystania z „prawa opcji”, w określonym przez niego zakresie (zlecenia
wykonania robót wchodzących w zakres Elementu IIi/lub Elementu III).
ELEMENT I modernizacja ciągu ściekowego i osadowego

-

„zamówienie podstawowe”

W zakres elementu I wchodzą następujące obiekty:
a) Obiekty projektowane
•

Ujęcie i pompownia wody technologicznej

•

Stacja zlewna

•

Instalacja koagulantu żelazowego

•

Instalacja koagulantu glinowego

•

Automatyczna stacja poboru prób

•

Kontener analizatorów jakości ścieków

•

Zbiornik osadu nadmiernego i części pływających

•

Stacja zagęszczania osadu

•

Zbiornik osadu zagęszczonego

•

Stacja odwadniania osadów

•

Wiata osadu odwodnionego

•

Stanowisko mycia maszyn

•

Plac mieszania wsadu

•

Odsiarczalnia

•

Węzeł tłoczny biogazu

•

Studnia kondensatu i filtra polipropylenowego

•

Wjazd, waga i wyjazd z kompostowni

•

Pompownia tłuszczy i części pływających

•

Pompownia części pływających przy osadnikach wtórnych

•

Pompownia wód nadosadowych (LKT)

•

Zbiornik osadu nadmiernego i części pływających

•

Budynek agregatów kogeneracyjnych

•

Biofiltry

•

Instalacja pomp ciepła

•

Zewnętrzne sieci technologiczne i instalacji sanitarnych

•

Drogi i place

-

obiekt nr 34

obiekt nr 35

-

-

-

obiekt nr 36

obiekt nr 37
—

obiekt nr 46/1 i 46/2,
obiekt nr 46/3

-

obiekt nr 18

-

obiekt nr 19

-

-

-

-

-

-

-

obiekt nr 20

obiekt nr 27
obiekt nr 27/1

ob. nr 28/4

Ob. nr 28/8

-

obiekt nr 30
-

obiekt nr 31

-

-

-

obiekt 44
-

obiekt nr 3/1
-

obiekt 11/4

obiekt 15/3
-

obiekt nr 18

obiekt nr 26

obiekt nr 29/1, 29/2, 29/3, 29/4
-

obiekt nr 39

b) Obiekty przebudowywane
•

Komora wlotowa

•

Stacja krat

•

Kanał ścieków pomiędzy stacją krat a piaskownikiem a

•

Kanał ścieków pomiędzy piaskownikiem a komorą rozdzielczą osadników wstępnych

—

obiekt nr 1

-

obiekt nr 2
-

obiekt nr 3a
-

obiekt nr 5
•

Komora rozdzielcza osadników wstępnych

•

Kanał

ścieków

biologicznymi

„

-

pomiędzy

komorą

-

obiekt nr 6

rozdzielczą

osadników

wstępnych,

a

blokami

obiekt nr 7

•

Kanał ścieków oczyszczonych

•

Komora rozdzielcza osadników wtórnych

•

Osadniki wstępne

-

-

obiekt nr 7a
-

obiekt nr 8

obiekt nr 9/1 i 9/2

Roboty budowlane „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ul. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
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•

Bloki biologiczne

•

Kanał omijający bloki biologiczne

•

Osadniki wtórne

•

Kanał ścieków pomiędzy blokami biologicznymi, a ujęciem wody technologicznej

obiekt nr 10/1, 10/2, 10/3,

—

—

-

obiekt 10a

obiekt nr 11/1, 11/2, 11/3
-

obiekt

nr lla,7a
•

Koryta osadu wtórnego

•

Przepompownia osadu powrotnego— obiekt nr 13

•

Przepompownia osadu nadmiernego

•

Przepompownia wód ociekowych

•

Zagęszczacze grawitacyjne

•

Przepompownia osadu wstępnego zagęszczonego

•

Zamknięte komory fermentacyjne

•

Budynek operacyjny

•

Przepompownia osadu przefermentowanego

•

Przepompownia wód ociekowych

•

Kotłownia

•

Budynek energetyczny

•

Dyspozytornia w obiekcie 42

•

Zewnętrzne sieci technologiczne i instalacji sanitarnych

•

Drogi i place

-

-

-

obiekt nr 12,

-

—

obiekt nr 14,

obiekt nr 24,

obiekt nr 15/1, 15/2

-

obiekt nr 16

—

obiekt nr 17/1, 17/2

—

obiekt nr 17/3

-

-

obiekt nr 22

obiekt nr 24,

obiekt nr 38
-

obiekt nr 40
obiekt nr 42

-

c) Obiekty rozbudowywane
•

Piaskownik napowietrzany

•

Budynek dmuchaw i separacji piasku

•

Drogi i place

•

instalacje zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze.

-

obiekt nr 3,
-

obiekt nr 4

d) Wyburzenia
•

Budynek odwadniania osadu,

•

Budynek agregatów kogeneracyjnych,

•

Wanna żelbetowa pod PIX.

ELEMENT II zagospodarowanie osadów ściekowych

-

objęte „prawem opcji”

W zakres elementu II wchodzą następujące obiekty:
a) Obiekty projektowane
•

Kompostownia

-

obiekt nr 28

•

kompostownia pryzmowa

•

plac dojrzewania kompostu

•

plac manewrowy

•

kontener procesowy sterownia

•

biofiltr z płuczką

•

boksy na komponenty

•

boksy stabilizacji kompostu

•

plac przesiewania kompostu z sitem stacjonarnym

•

magazyn zimowy kompostu

•

pompownia popłuczyn

-

-

-

ob. nr 28/1
-

ob. nr 28/2

ob. nr 28/3
-

ob. nr 28/5

ob. nr 28/6
-

-

ob. nr 28/7
-

-

ob. nr 28/9
-

ob. nr 28/10,

ob. nr 28/11

ob. nr 28/12
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•

pompownia odcieków

-

ob. nr 28/13.1, 28/13.2

•

Zewnętrzne sieci technologiczne i instalacji sanitarnych

•

Drogi i place

b) Obiekty przebudowywane
•

Zbiornik osadu przefermentowanego

•

Awaryjny zbiornik osadu

•

Drogi i place

-

obiekt nr 21/1

21/2

-

c) Wyburzenia
•

Poetka osadowe

ELEMENT III zagospodarowanie terenu

-

objęte „prawem opcji”

W zakres elementu HI wchodzą następujące obiekty:
a) Obiekty przebudowywane
•

Budynek administracyjny

•

Budynek warsztatów (bez dyspozytorni)

•

Wiata 43/1

•

Magazyny

•

Portiernia

•

Chodniki

-

-

-

obiekt nr 41
-

obiekt nr 42

obiekt nr 43/2, 43/3
obiekt nr 45

b) Wyburzenia
•

Wiata magazynowa

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) stanowi część III SIWZ
Zamówienia
3)

—

—

Opis Przedmiotu

OPZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

2.

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
CPV: 45252100-9
CPV: 45231000-5

-

-

Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych

CPV: 42996000-4
CPV: 39294100-O
3.

—

-

Maszyny do uzdatniania ścieków
Artykuły informacyjne i promocyjne

Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
1)

Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
w zakresie realizacji zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania
następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a)

prac murarskich i tynkarskich;

b)

zbrojenia konstrukcji;

c)

montażu instalacji;

d)

robót przygotowawczych i rozbiórkowych,

e)

robót ziemnych

f)

wykonania elementów nawierzchni drogowej i chodników,

-

wykop, zasyp, wymiana gruntu, zagęszczenie gruntu,

budowlane „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ul. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
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g)

robót montażowych na sieciach

instalacjach uzbrojenia podziemnego (wodociągi,

kanalizacja, kable energetyczne)
h)

robót betonowych

żelbetowych

-

stawianie szalunków, montaż zbrojenia, układanie

zagęszczenie masy betonowej, pielęgnacja betonu,

2)

i)

robót murowych, betonowych, wykończeniowych, malarskich, posadzkarskich,

j)

robót ciesielskich, deskowania stropów i słupów,

k)

robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i ocieplających.

Termin i okres zatrudnienia:
-

w stosunku do osób wykonujących czynności w trakcie realizacji prac nastąpi nie później niż
w dacie rozpoczęcia rodzajów robót i powinna trwać do momentu ich ukończenia na
obiekcie.

3)

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.

4.

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia i uznania go za należycie wykonany, co potwierdzone zostanie protokołem
odbioru końcowego robót. Gwarancja odnosi się do całości zamówienia obejmującego roboty
budowlane, urządzenia, maszyny, sprzęt, wyposażenie i armaturę.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala się na okres 5 lat od daty
zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia i uznania go za należycie wykonany, co
potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót.

IV.

Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia:
1) w

przypadku

realizacji

wyłącznie

zamówienia

modernizacja ciągu ściekowego i osadowego)

—

podstawowego

(obejmującego

Element

I

do dnia 30.09.2021 r.

2) w przypadku uruchomienia „prawa opcji” (obejmującego Element II zagospodarowanie osadów
ściekowych i/lub Element III zagospodarowanie terenu)

-

do dnia 30.06.2022 r. (O skorzystaniu

z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej do 31.12.2021 r.).
2. Określone w ust.

1 terminy realizacji zamówienia obejmują wykonanie

robót

budowlano

-

montażowych wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.

V.
1.

Zamówienia częściowe.
Zamawiający, ze względu na zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno

—

budowlane i techniczne

nie dzieli zamówienia na części.
2.

Ofertę należy składać na całość zamówienia.
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VI.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania.

Zamawiający,

przed

wszczęciem

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

nie

poinformował

wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz nie przeprowadził dialogu
technicznego.

VII.

Informacja

o

ofercie

wariantowej,

umowie

ramowej,

aukcji

elektronicznej,

przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp oraz
klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.

Zamawiający

nie

przewiduje

wyboru

oferty

najkorzystniejszej

z

zastosowaniem

aukcji

elektronicznej.
4.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp.

5.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwane w niniejszym SIWZ jako „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Elbląskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i

Kanalizacji

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg,
2)

kontakt

z inspektorem

ochrony

danych

osobowych:

tel.

552307242,

e-mail:

iod@epwik.com.pl;
3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. J ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)

obowiązek

podania

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

bezpośrednio

Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikająz ustawy Pzp;
7)

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)

posiada Pani/Pan:
a)

na

podstawie art.

15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana

dotyczących;
b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
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w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
c)

na

podstawie

art.

18

RODO

prawo

żądania

od

administratora

ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,

że

przetwarzanie danych

osobowych

Pani/Pana

dotyczących

narusza

przepisy RODO;
9)

nie przysługuje Pani/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na

podstawie

art.

21

RODO

prawo

sprzeciwu,

wobec

przetwarzania

danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6.

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (yide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym składa fo ile dotyczy) stosowne
oświadczenie.

VIII.

1.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykiucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp);

2)

wykonawcę

będącego

osobą fizyczną,

którego

prawomocnie

skazano za

przestępstwo

(podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp):
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

-

Kodeks karny

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.),
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115
1997 r.

-

20 ustawy z dnia 6 czerwca

Kodeks Karny,

c) skarbowe;
3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki
komandytowej

w spółce jawnej

lub

lub komandytowo-akcyjnej

partnerskiej albo
lub

komplementariusza

prokurenta

prawomocnie

w

spółce

skazano

za

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp);
4)

wykonawcę,

wobec którego wydano

prawomocny

wyrok sądu

lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (podstawa prawna: art. 24
ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);
5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp);

6)

wykonawcę,

który

w

wyniku

lekkomyślności

lub

niedbalstwa

przedstawił

informacje

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (podstawa prawna: art. 24
ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp);
7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne,

mogące dać mu

przewagę w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp);
8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (podstawa prawna:
art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp);

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (podstawa prawna: art. 24
ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp);

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia

publiczne

na

podstawie

ustawy

z

dnia

28

października

2002

r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2019 r. poz. 628 z późn. zm.) (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp);
11)

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);

12)

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba

J

że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp);
13)

wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu

restrukturyzacyjnym

jest

przewidziane

zaspokojenie

wierzycieli

przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r.

-

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn.

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.

-

Prawo upadłościowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 498) (podstawa prawna: art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp);
14)

wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (podstawa prawna: art. 24
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp);

15)

wykonawcę, jeżeli wykonawca lub urzędujący członek jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawnieni do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:
a)

zamawiającym,

b)

osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c)

członkami komisji przetargowej,

d)

osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

—

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (podstawa prawna: art. 24 ust. 5
pkt 3 ustawy Pzp);
16)

wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (podstawa prawna: art. 24
ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp);

17)

wykonawcę będącego osobą fizyczn którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych
(podstawa prawna: art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp);
18)

wykonawcę jeżeli
wspólnika spółki
komandytowej

urzędującego członka jego organu
w spółce jawnej

lub

lub

partnerskiej

komandytowo-akcyjnej

lub

zarządzającego

lub

nadzorczego,

komplementariusza

albo

prokurenta

prawomocnie

w spółce

skazano

za

wykroczenie, o którym mowa w pkt 16 (podstawa prawna: art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp);
19)

wykonawcę

wobec

którego

wydano

ostateczną decyzję

administracyjną o

naruszeniu

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono

(

złotych

tą decyzją karę

pieniężną nie niższą niż 3000

(podstawa prawna: art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp);
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20)

wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 3, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności (podstawa prawna: art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).

3.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien spełniać następujące warunki udziału
dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym punkcie.

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający

a)

wymaga,

aby

wykonawca

posiadał

ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną nie niższą niż: 10 000 000,00 zł
b)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową
co najmniej w wysokości 10 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

w tym

celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie tego warunku.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Jeśli
w dniu

wystawienia

dokumentu

nie

była

opublikowana tabela

średnich

kursów

NBP,

zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio
przed dniem wystawienia dokumentu.
3)

zdolności technicznej lub zawodowej:
A.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy

—

w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:
—

dwa

zamówienia,

z

których

każde

obejmowało

wykonanie

robót

budowlanych

polegających na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane lub
PB”)

lub

Drzebudowie (w rozumieniu art.

3 pkt.

7a ustawy Prawo budowlane)

oczyszczalni ścieków o wartości robót równej lub przekraczającej kwotę 30 000 000
PLN (łącznie z podatkiem VAT)* w tym jedna o wydajności średniodobowej co najmniej
Qdśr= 15.000 m3/d
oraz
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—

minimum jedno zamówienie polegające na budowie kompostowni osadów ściekowych
lub odpadów komunalnych wraz z biofiltrem oraz mechanicznym napowietrzaniem
o przepustowości

min.

10 000 Mg/rok o wartości

min.

5 000 000

PLN

(łącznie

z podatkiem VAT)*
W przypadku wskazania kompostowni osadów ściekowych, może być ona elementem
budowy, rozbudowy jednej z dwóch oczyszczalni ścieków wymaganych powyżej lub może
być odrębnym zamówieniem (w przypadku, gdy kompostownia osadów ściekowych będzie
elementem budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków wartość takiego zadania nie może być
mniejsza niż 35 000 000 PLN łącznie z podatkiem yAT*).
*W przypadku robót rozliczanych w innych walutach niż w PLN, Wykonawca przeliczy
wartość tych robót na PLN wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. Jeśli
w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, należy zastosować
kurs

z

ostatniej

tabeli

kursów średnich

opublikowanej

bezpośrednio

przed

dniem

zakończenia.
Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany
został ukończony w taki sposób,

że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz

z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół
Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że łącznie
go spełniają.
B.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy dysponują / będą

dysponować co najmniej następującymi osobami:
1.

Przedstawiciel wykonawcy osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
Doświadczenie zawodowe(*z) w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/ Kierownika
-

Projektu! Inżyniera Rezydenta! Przedstawiciela Wykonawcy polegające na zarządzaniu
budową w zakresie organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i prawnym, co
najmniej

2 inwestycji

budowlanych

polegających

na

budowie4 lub rozbudowie

oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej min. 15 000 m3/d i wartości
min. 30 000 000 PLN (łącznie z podatkiem VAT) (*1)
2.

Kierownik budowy
a)

-

osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane”3 bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

lub

w

specjalności

instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
b)

min. 5 lat doświadczenia zawodowego2, w tym:
—

na

stanowisku

rozbudowie

kierownika

oczyszczalni

budowy
ścieków

na

minimum jednej

o przepustowości

budowie4

średniodobowej

lub
min.

15 000 m3/d i wartości robót równej lub przekraczającej kwotę 30 000 000
PLN (łącznie z podatkiem yAT)”
3.

(„

Kierownik robót konstrukcyjnych

-

osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
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c)

uprawnienia budowIanet3 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

d)

min. 5 lat doświadczenia zawodowego2, w tym:
—

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednej
budowie4

lub

rozbudowie

oczyszczalni

ścieków

o przepustowości

średniodobowej min. 15 000 m3/d i wartości robót równej lub przekraczającej
kwotę 30 000 000 PLN (łącznie z podatkiem yAT)1
oraz
—

doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na naprawie konstrukcji
betonowych lub żelbetowych o powierzchni napraw minimum 10 000 m2.

4.

Kierownik robót sanitarnych
a)

-

osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

b)

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
min. 5 lat doświadczenia zawodowego(*2), w tym:
—

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednej
budowie4

lub

rozbudowie

oczyszczalni

ścieków

o przepustowości

średniodobowej min. 15 000 m3/d i wartości robót równej lub przekraczającej
kwotę 30 000 000 PLN (łącznie z podatkiem VAT)(”1).
5.

Kierownik robót sanitarnych kompostowni

osoba posiadająca następujące

-

kwalifikacje:
a)

uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

b)

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego(*2), w tym:
—

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednej
budowie kompostowni osadów ściekowych lub odpadów komunalnych o
przepustowości min. 10 000 Mg/rok.

6.

Kierownik robót elektrycznych

-

osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności

instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych elektroenergetycznych.
b) min. 5 lat doświadczenia zawodowego(*2), w tym:
—

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednej
budowie4

lub

rozbudowie

oczyszczalni

ścieków

o przepustowości

średniodobowej min. 15.000 m3/d i wartości równej lub przekraczającej kwotę
30 000 000 PLN (łącznie z podatkiem yAT)(*l)
7.

Kierownik robót AKPiA

osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a) min. 5 lat doświadczenia zawodowego(*2),w tym:
—

-

na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie budowy”4
lub

rozbudowy

oczyszczania

system6w

ścieków,

na

AKPiA,

monitoringu

minimum

jednej

i wizualizacji
oczyszczalni

procesów
ścieków

o przepustowości średniodobowej min. Qdśr= 15.000 m3/d, i wartości równej
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lub przekraczającej kwotę 30 000 000 PLN (łącznie z podatkiem yAT)(*l).
8. Technolog

—

osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a) co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego(*2) w realizacji rozruchów lub
w eksploatacji oczyszczalni ścieków,
b) wykonanie rozruchu technologicznego na co najmniej jednej budowie(*4) lub
rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości hydraulicznej min. 15 000 m3/d
I wartości równej lub przekraczającej kwotę 30 000 000 PLN (łącznie z podatkiem
VAT)

„

1)

9. Technolog

produkcji

kompostu

do

zastosowania

w

rolnictwie

—

osoba

posiadająca następujące kwalifikacje:
a) co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego”2 w realizacji rozruchów lub
w eksploatacji kompostowni osadów ściekowych,
b) wykonanie rozruchu instalacji do produkcji kompostu z osadów ściekowych do
zastosowania w rolnictwie dla minimum dwóch instalacji o przepustowości każdej
min. 10.000 Mg/rok.
UWAGA: Dopuszcza się łączenie powyższych funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem
spełniania przez tę osobę wymagań określonych dla łączonych funkcji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że
łącznie go spełniają.

(*1)

w

przypadku robót rozliczanych w innych walutach niż w PLN, Wykonawca przeliczy

wartość tych robót na PLN wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. Jeśli w
dniu

zakończenia

nie

była

opublikowana

tabela

średnich

kursów

NBP,

należy

zastosować kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed
dniem zakończenia.
(*2)

Przez doświadczenie zawodowe, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1065-z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
—

—

zatrudnienia,
wykonywania innej pracy zarobkowej,

lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych,
doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty
składania ofert.
Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj.
wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu
złożoności.
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(3)

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane 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)
o Europejskim

Obszarze

Gospodarczym,

nabyli

którzy

prawo

-

do

stron umowy
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 Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.

—

dalej „ustawa o uznawaniu

kwalifikacji”)
(4)

budowa w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
przebudowa w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy iw.
Wszystkie osoby z personelu kluczowego Wykonawcy muszą biegle posługiwać się
językiem polskim. Jeżeli osoby z personelu kluczowego nie posługują się biegle
językiem polskim, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka
polskiego,

który

zapewni

stałe

i

biegłe

tłumaczenie

w

kontaktach

pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich
związanych

dokumentów

z

realizacją

przedmiotowego

zamówienia

stworzonych

zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca
zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi

na złożony zakres

przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień
technicznych, ekonomicznych i prawnych.
4.

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.
5.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizujp roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sa wymagane.

6.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

7.

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)

W przypadku, o którym
reprezentowania

ich

w

mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Umocowanie

musi

wynikać

z

treści

pełnomocnictwa

przedłożonego

wraz

z

ofertą.

Roboty budowlane PRZEBUOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ul. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
„

16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓ W ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
3)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,

są

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
Umowa

taka

musi

być

podpisana

przez

upełnomocnionych

przedstawicieli

każdego

z Wykonawców.
4)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5)

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6)
IX.

Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną.
oświadczeń

Wykaz

dokumentów,

i

potwierdzających

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca składa z ofertą:
1)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu

zamówienia

sporządzone

zgodnie

z

wzorem

standardowego formularza

ustanowionym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r., zwane dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.
UWAGA:
•

Szczegółowe
znajdują

się

informacje dotyczące
w Instrukcji

sposobu

dostępnej

na

wypełniania jednolitego dokumentu
stronie

www.uzp.goy.pl

w

zakładce

Repozytorium wiedzy/JEDZ lub E-Zamówienia/JEDZ.
•

Do sporządzenia JEDZ Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD, dostępnego pod
adresem: htt,s://esyd. uzp. goy. yi/.

•

Jeżeli

ilość

informacji

służących

potwierdzeniu

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (wymagania opisane
w pkt VIII ust. 3 ppkt 3 SIWZ) jest znacząca, i nie jest możliwe umieszczenie jej
w odpowiednich wierszach części IV lit. C JEDZ, Zamawiający proponuje skorzystać ze
wzorów formularzy: Wykaz wykonanych robót budowanych

Wykaz osób (załączniki

nr 2 i nr 3 do IDW) ze stosowną adnotacją w JEDZ.
2)

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 składa z ofertą:
a)

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów

b)

zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
innych

podmiotów,

aby

udowodnić

zamawiającemu,

że

realizując

zamówienie,

Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi

(

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
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oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp

do

ich

zasobów,

zamawiający

żąda

które

dokumentów,

określają

w szczególności:
a)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)

sposób

wykorzystania

zasobów

innego

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;
c)

zakres

okres

innego

udziału

podmiotu

przy

wykonywaniu

zamówienia

publicznego;
d)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
udziału

warunków

w

postępowaniu

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
2.

Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu złożył z ofertą jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 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.

5.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących

sytuacji

ekonomicznej

lub

finansowej

wykonawca,

na

wezwanie

zamawiającego, składa:
1)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych

lub zdolność kredytową wykonawcy,

w okresie

nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2)

dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego.

6.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w ust. 5, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.

7.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących

zdolności

technicznej

lub

zawodowej

wykonawca,

na

wezwanie

zamawiającego, składa:
1)

wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW) wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy

—

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
Roboty budowlane RPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ul. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
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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
2)

—

inne dokumenty;

wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 3 do IDW), 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,

doświadczenia

i

wykształcenia

niezbędnych

do

wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy przedstawić wszelkie informacje

8.

o osobach pozwalające na weryfikację wymagań opisanych w pkt VIII ust. 3 ppkt 3) lit. B (np.
daty wykonywania czynności dla technologów, przedstawiciela wykonawcy).
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa:
1)

2)

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a
c, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;

3)

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny

4)

dokument

potwierdzający,

w sprawie

spłat

tych

że wykonawca

należności

wraz

zawarł
z

porozumienie z właściwym

ewentualnymi

odsetkami

lub

organem

grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Odpis 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 Pzp;

5)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo
-

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
-

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności;

(

6)

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7)

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 Pzp;
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8)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9)

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków

opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170).

Wzór oświadczenia w zakresie okoliczności wymienionych w ppkt 5+9 stanowi załącznik nr 7
do IDW.
9.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8:
1)

pkt 1

składa informację 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 lit a-c, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2)

pkt 2—4

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma

—

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)
10.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

11.

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 ust. 9, 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 tej osoby. Przepis
ust. 10 stosuje się.
12.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 8 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. 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. Przepis ust. 10 zdanie
pierwsze stosuje się.
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13.

Wykonawca, w terminie 3 dni od Unia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW).

14.

Wykonawca, który:
1)

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego, w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tych
w postępowaniu, wskazanych w ust. 8 pkt 1—9 (podstawa prawna:

podmiotów

z

udziału

9 ust. 2 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.
1126 z późn. zm.
2)

—

Z

2016 r., poz.

dalej „,rozporządzenie w sprawie dokumentów”);

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będącego podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, przedstawia dokumenty na wezwanie Zamawiającego, dotyczących tego
podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy z udziału w
postępowaniu, wskazanych w ust. 8 pkt 1—9 (podstawa prawna:

9 ust. 3 rozporządzenie w

sprawie dokumentów).
15.

Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane w trakcie jego
realizacji:
1)

Jeżeli

powierzenie podwykonawcy wykonania

części

zamówienia

roboty

na

budowlane

następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w formie jednolitego dokumentu
dotyczące

tych

podmiotów

potwierdzające

brak

podstaw

wykluczenia

wobec

tego

podwykonawcy.
2)

Jeżeli

zamawiający

stwierdzi,

że

wobec

danego

podwykonawcy

zachodzą

podstawy

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
16.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, 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.
17.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy (i

są

one aktualne)

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 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W tym celu
wykonawca wskazuje np. postępowanie do którego zostały one załączone, a jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

—

wykonawca wskazuje

miejsca ogólnodostępnych baz danych, gdzie można te dokumenty pobrać.
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18.

Zamawiający, w toku

czynności oceny ofert,

nie dokonuje podmiotowej

oceny wszystkich

wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia),
nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie
jednolitego dokumentu, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po
czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej
wykonawcy, tj.

zbada oświadczenie wstępne,

a

następnie wezwie wykonawcę do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w ust. 5, 7 i 8.
19.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 18, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

20.

Dokumenty lub oświadczenia, składane

są

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu

lub oświadczenia,

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
21.

Jeżeli oryginał dokumentu
elektronicznego,

wykonawca

lub oświadczenia

nie został sporządzony w

może sporządzić i

postaci

przekazać elektroniczną kopię

dokumentu
posiadanego

dokumentu lub oświadczenia.
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę jest
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z
oryginałem.
22.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich

elektronicznych

kopii

dokumentów

zawartych

w

tym

pliku,

z

wyjątkiem

kopii

poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
23.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

24.

W przypadku, wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty i żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
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X.

Informacje

o

porozumiewania

sposobie

się

zamawiającego

z

wykonawcami

oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych
w art. lOc—lOe, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
Informacje ogólne
1)

W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a

Wykonawcami, w szczególności składanie ofert: oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
2)

Strony

komunikują się

przy

użyciu

miniPortalu

httos://minioortal.uzD.goy.ol/,

ePUAPu

httos://eruaI.goy.pl/wDs/Dortal oraz poczty elektronicznej eDwik.@eDwik.com.pl.
3)

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
•

sprawy merytoryczne:
Beata Ziemińska, tel. 552307150, e-mail: beata.zieminska©eDwik.com.Dl,
Igor Zasadziński, tel. 552307213, e-mail: igor.zasadzinski©epwik.com.ol,

•

sprawy formalne:
Beata Adamkiewicz, tel. 552307432, e-mail: beata.adamkiewicz@epwik.com.pl.

4)

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji.

5)

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6)

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7)

Za

datę

przekazania

oferty,

wniosków,

zawiadomień,

dokumentów

elektronicznych,

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8)

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dostępne

są

na Liście wszystkich postępowań na

miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
2.

Złożenie oferty
1)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu i na
stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres

skrzynki

ePUAP,

na

którym

prowadzona

będzie

korespondencja

związana

z

postępowaniem.
2)

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rtf i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
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3)

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, należy złożyć w osobnym pliku z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

4)

Do oferty należy dołączyć Jednolity/e Europejski/e Dokument/y Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem wymienionego w ppkt 1 Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub

wniosku. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji

użytkownika dostępnej na miniPortalu
6)

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

3.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1)

Komunikacja

pomiędzy

Zamawiającym

a

Wykonawcami,

w

szczególności

składanie

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem, dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu, Formularza do komunikacji.
We

wszelkiej

korespondencji

związanej

z

niniejszym

postępowaniem

Zamawiający

i

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
2)

Zamawiający

może

również

komunikować

się

z

Wykonawcami

za

pomocą

poczty

elektronicznej, e-mail eDwik.©ewik.com.Dl.
3)

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane

są

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń

lub elektronicznych

kopii dokumentów lub oświadczeń za

pomocą poczty

elektronicznej, na wskazany w ppkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody 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 oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
XI.

Termin związania ofertą.

1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.
1.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wymagania podstawowe.
1)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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2)

Oferta

musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

przez

Wykonawcę.
3)

Wykonawca

ponosi

wszelkie

koszty

związane

z

przygotowaniem

złożeniem

oferty

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2.

Forma oferty.
1)

Oferta

musi być sporządzona

w języku

polskim

w

postaci

elektronicznej

i

podpisana

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z opisem w pkt X ust. 2 IDW)
2)
3.

Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zawartość oferty.
1)

Treść Oferty

—

oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające w swojej

treści sposób realizacji zamówienia jak też zakres zobowiązania wykonawcy.
2)

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,

których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.
3)

Wraz z ofertą wykonawca składa:
—

Wypełniony i podpisany jednolity dokument zamówienia (JEDZ). W przypadku składania
oferty wspólnej JEDZ składa każdy podmiot składający ofertę.

—

Wypełniony

podpisany jednolity dokument zamówienia (JEDZ) podmiotów na zasoby

których wykonawca się powołuje oraz wypełniony i
zamówienia JEDZ podwykonawców
—

—

o ile

są znani

podpisany jednolity dokument

na etapie składania ofert.

Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z JEDZ lub KRS/CEIDG
lub innego rejestru.

—

—

—

—

4.

Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów do dyspozycji wykonawcy.
Tabelę ceny wraz z kosztorysem ofertowym.
Dowód wniesienia wadium

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
1)

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2)

Jeśli oferta zawiera dokumenty co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być
ujawnione, wówczas oferta powinna być sporządzona w taki sposób, aby istniała możliwość
udostępnienia jawnych dokumentów wszystkim zainteresowanym.

3)

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie
budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
powinien również wykazać, nie oóźniej niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019 r. poz. 1010).
Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia
składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają
wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do
zachowania ich w poufności.

4)

Wykonawca

nie

może

zastrzec

informacji,

dotyczących:

nazwy

(firmy)

oraz

adresu

Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Roboty budowlane „PRZEBUDWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ul. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

XIII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce oraz termin składania ofert.

1.

1) Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
formularza dostępnego na ePUAP i na miniPortalu (zgodnie z opisem w pkt X ust. 2 IDW)
2) Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 20.11.2019 r.
2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego,
pokój 17
2) Otwarcie ofert następuje

poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej

na

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
3) Otwarcie ofert jest jawne.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.
XIV.

Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny”

—

Załącznik nr 4 do SIWZ (dalej „Tabela ceny”), gdzie całkowita cena stanowi sumę cen
ryczałtowych za poszczególne elementy robót.
2.,,Tabela ceny” powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie
zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem
ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia
i wymogami

Zamawiającego

opisanymi

właśnie

w

SIWZ

oraz

dokumentacji

projektowej

i STWIORB.
3.

Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione

są

tylko do celów identyfikacyjnych i nie

powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie
i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4.

Wyceniając poszczególne pozycje „Tabeli ceny”, należy odnosić się do umowy/kontraktu,
Specyfikacji

Technicznych

Wykonania

i

Odbioru

Robót

Budowlanych

(STWiORB)

oraz

dokumentacji projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót
i zastosowanych materiałów, urządzeń.
5.

Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.

6.

Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ z uwagi na ryczałtowy charakter ceny
ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne

—

nie

stanowią one opisu przedmiotu zamówienia. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za
sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada
wyłącznie Wykonawca.
UWAGI:
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•

Jeżeli wykonawca uzna że ilość jednostek przedmiarowych dla jakiejś pozycji jest
niewłaściwa winien wpisać tam ilość wynikającą z własnych wyliczeń. Nie dopuszcza
się jednak zmiany podanej w Przedmiarze ilości np.: „125,99 m” na „1 kpi.” można

ją

zmienić wyłącznie na ilość wynikającą z wyliczeń Wykonawcy.
•

Jeżeli wykonawca uzna że jakaś czynność podana w Przedmiarze robót nie występuje
to dla tej pozycji Wykonawca winien wpisać ilość „0”. Jeżeli wykonawca uzna że jakaś
czynność nie została uwzględniona w Przedmiarze robót to wykonawca winien

ją

dopisać z ilością wynikająca z wyliczeń wykonawcy albo ująć w innej pozycji.
•

Dla

urządzeń

dostarczanych jako

komplet

tj.

zestaw

połączonych

fabrycznie

elementów składowych dopuszcza się wyzerowanie odpowiednich pozycji Przedmiaru
robót z wpisaniem „ujęto w poz.

...„.

Nie dotyczy to sytuacji gdy montaż i łączenie

poszczególnych elementów odbywa się na budowie.
7.

Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. Podstawą płatności będzie
ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.

8.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności,
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej
pozycji tabeli Tabela ceny.

9.

Płatność będzie dokonywana na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego powstałego
w oparciu o „Tabelę ceny”.

10.

Wyceniona „Tabela ceny” jest częścią dokumentów stanowiących integralna część umowy. Cena
ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela ceny
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte

tą

pozycją.
11.

Ceny ryczałtowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę,
transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie
i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac
towarzyszących i robót tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie
mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.

12.

Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości
ich wykonania, należy

ująć

w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny

wszystkich niezbędnych do wykonania robót.
13.

Uwzględniając w cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że
materiały, które będą do tych robót wykorzystane

są

częściowo lub w całości własnością

Wykonawcy.
14.

Ceny podane w wycenionej tabeli „Tabela ceny” muszą pokryć wszystkie koszty wykonania robót
i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych
zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie.

15.

Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli „Tabela
ceny”, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót.

16.

Wszystkie ceny w „Tabeli ceny” należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17.

Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie

są zobowiązani

do uiszczenia podatku

od towarów i usług w Polsce podają tylko cenę netto. W takim przypadku Wykonawca, składając
ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić
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do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;
Dla celów

Dorównania

ofert.

Zamawiający doliczy

do ceny ofertowej

netto wykonawcy

zagranicznego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatek od towarów i
usług, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
UWAGA:
Wypełniony przez Wykonawcę przedmiar robót stanowiący Kosztorys ofertowy należy
załączyć do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie kalkulacji uproszczonej z
podaniem parametrów cenotwórczych i stawki roboczogodziny.
Kosztorys ofertowy załączony do oferty należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót,

1)

dokumentacji

projektowej

oraz

specyfikacji

wykonania

technicznych

i

odbioru

robót,

z uwzględnieniem wymagań niniejszej SIWZ (w tym wzoru umowy).
2)

Kosztorys ofertowy ma

wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego przy rozliczeniach

częściowych, i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia umownego, a stawki w nim przyjęte będą
miały zastosowanie do kalkulacji rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz ewentualnych
robót dodatkowych.
3)

Kosztorys będzie służyć do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4)

Załączony do SIWZ przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Za ustalenie ilości
robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na

tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
XV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.

2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

3.

waga 90 %„

1)

Cena

2)

Gwarancja jakości— P(G)

—

P(C)

—

—

waga 10 %

Zasady oceny za kryterium „Cena”
Punkty za kryterium „Cena”
P1 (C)

—

—

P(C).

maksymalnie 90 pkt
=

C
C

min

—

zostaną obliczone w następujący sposób:

x 90

or. Bad

gdzie:
P(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

C

najniższa cena

of, min

(łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych

i nieodrzuconych ofert;
C
4.

of, bad

cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

Zasady oceny za kryterium „Gwarancja jakości”— P(G)
Punkty za kryterium „Gwarancja jakości”

—

maksymalnie 10 pkt

—

zostaną przyznane następująco:

\

(\
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Okres gwarancji jakości

Punkty

36 m-cy min

O

Za każdy miesiąc powyżej 36 miesięcy (tj. za miesiące od 37 do

O 42

59)
60 m-cy max

10

Podczas oceny ofert Zamawiający w celu przyznania punktów rozpatrywać będzie okres gwarancji
jakości zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Jeżeli
Wykonawca zadeklaruje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy, to do porównania ofert Zamawiający
przyjmie długość gwarancji wynoszącą 60 miesięcy.
Gwarancja odnosi się do całości zamówienia, w skład którego wchodzą roboty budowlane oraz
zabudowane urządzenia, wyposażenie i armatura.
5.

Ostateczna ocena punktowa:
Ocena punktowa oferty „i” będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą
z działania:

P

=

P (C)

+

P(G)

gdzie:
P
Pi (C)
Pi (G)

-

-

-

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”;
ilość punktów jakie otrzyma oferta i” za kryterium „Cena” (nie więcej niż 90 pkt)
ilość punktów jakie otrzyma oferta i za kryterium „Gwarancja jakości” (nie więcej niż 10

pkt)
6.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

7.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.

XVI.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu
podpisania umowy.

2.

Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument potwierdzający wniesienie
zabezpieczenia należytego umowy oraz dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób
składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego
imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie).

3.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

4.

Umowa

w

sprawie

realizacji

zamówienia

publicznego

zawarta

zostanie

z

uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Integralną
cześć umowy stanowić będą:
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1)

dokumentacje projektowe (budowlane, wykonawcze), specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru

robót budowlanych,

przedmiary i

inne załączniki

oraz informacje określające

przedmiot umowy zawarty w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2)

inne wynikające z zobowiązań wskazanych dla Wykonawcy, a określone w niniejszej SIWZ,

3)

modyfikacje i zmiany wprowadzone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed
upływem terminu składania ofert oraz wprowadzone do projektu umowy.

4)
XVII.

Oferta Wykonawcy.

Wymagania dotyczące wadium.
Wnoszenie wadium.
Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd nościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310 z późn. zm.).

3.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
41 1160 2202 0000 0003 5606 0779 z dopiskiem wadium „Przebudowa oczyszczalni ścieków
—

w Elblągu”.
4.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium
składanego w każdej z możliwych form.

5.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu
składania ofert.

6.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe, nieodwołalne
płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego,

wykonalne

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

sporządzone

zgodnie

z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1)

Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela

(banku

lub

instytucji

ubezpieczeniowej

udzielających

gwarancji

/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem),

3)

kwotę gwarancji(poręczenia),

4)

termin ważności gwarancji(poręczenia),

5)

zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
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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, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:
—

odmówił

podpisania

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

na

warunkach

określonych w ofercie;
—

—

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

7.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w oryginale:
•
•

dokument

gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Gwaranta, należy złożyć wraz z ofert
jeżeli gwarancja/poręczenie wystawione zostało w formie pisemnej, to oryginał dokumentu
należy przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i
godzina dostarczenia dokumentu Zamawiającemu), a uwierzytelnioną przez Wykonawcę
kopię tego dokumentu złożyć z ofertą.

Zasady zwrotu wadium:
8.

Zamawiający

9.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 1 I 2.
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

10.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

11.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

12.

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:
1)

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy 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.

2)

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a)

odmówił

podpisania

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

na

warunkach

określonych w ofercie;
b)
c)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

XVIII.

1.

(

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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2.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % ceny (brutto) „zamówienia podstawowego” tj.
Elementu 1, a przypadku skorzystania z „prawa opcji” dodatkowo w wysokości 3% ceny brutto
Elementu/ów uruchomionego/ych „prawem opcji”.

3.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: 41 1160 2202 0000 0003 5606 0779.

5.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

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 przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

7.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 3.

8.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

9.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, dokument zabezpieczenia,
w szczególności gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, winna spełniać nw. wymagania:
1)

Gwarancja (inny dokument) winna zabezpieczać roszczenia beneficjenta wobec zobowiązanego
z tytułu

niewykonania

zobowiązań

zgodnie

z

lub

nienależytego

wykonania

przez

zawarta

pomiędzy

beneficjentem

umową

zobowiązanego
a

wszystkich

zobowiązanym,

w szczególności:
a) roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych,
b) roszczeń o zapłatę kar umownych
c) roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego.
d) roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi.
2)

Gwarancja (inny dokument) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze
żądanie beneficjenta,

3)

Kwota zabezpieczenia winna być należna i wymagalna z jednego lub kilku tytułów określonych
w pkt. 1) powyżej i płatna w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia żądania.

10.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11.

J

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
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w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
1)

wypłata

następuje

nie

później

niż

w

ostatnim

dniu

ważności

dotychczasowego

zabezpieczenia.;
2)
12.
13.

przepis ust. 7-8 stosuje się.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
przez zamawiającego za należycie wykonane.

uznania

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości
zabezpieczenia określonego w ust. 1

14.

Kwota, o której mowa w ust. 13, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

XIX.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego/Wzór umowy

1.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy przedstawiono we
Wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.

2.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu

z nimi,

zaangażowanych

w

takie

roboty

Wykonawca

zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3.

budowlane.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych we wzorze
umowy.

XX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp

—

Środki

ochrony prawnej.
Od woła nie
1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne

prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

f

\
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5.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia
jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
-

-

6.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
7.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 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.

8.

9.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,

2)

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy,
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

10.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.

11.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12.

Wykonawcy,

którzy

przystąpili

do

postępowania

odwoławczego,

stają

się

uczestnikami

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
13.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie
-

stanowi inaczej.
14.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Skarga

15.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

16.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.

Roboty budowlane „PR?EBUDWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ul. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”

34

)

/7_

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓ W ZAMÓWIENIA (SIWZ)

17.

18.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

XXI.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ

są:

Załącznik nr 1.

Wzór Oferty

Załącznik nr 2.

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 3.

Wzór wykazu osób

Załącznik nr 4.

Wzór Tabeli ceny

Załącznik nr 5.

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6.

Wzór jednolitego dokumentu (JEDZ)

Załącznik nr 7.

Wzór oświadczeń wymienionych w pkt IX. ust. 8 ppkt 5

Załącznik nr 8.

-

9

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
STWiORB, przedmiar robot)

mgr łdr/J1rkieWiCz

Elbląskie
odoc tągoW i Kanalizacji
Spólka

Z ograniczoną

odpowłedbfb1ą

(EPWiK Sp.z o.o.)
2-4
82-300 Elbląg, ul Rawska
71 03
230
55
fax
tel. 55 23071 05
170172210
REGON
NIP 578-00-02-157
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
dla zamówienia pn.:

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY
UL MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
1.

ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
ul. Rawska 2
2.

—

Kanalizacji Sp. z o.o.

4, 82-300 Elbląg

WYKONAWCA*
Dane dotyczące wykonawcy

/

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*:

Nazwa:
Siedziba/adres
Adres poczty elektronicznej:
Adres skrzynki e-PUAP
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
Numer KRS:
reprezentowany Drzez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

3.

OFERTA

1.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych
pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47

W ELBLĄGU”, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji

%
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Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska

undusek.

xK

InfrasLruk6ura i Środowisko

Fundusz Spójności

Projekt: „MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWO W AGLOMERACJI ELBLĄG”
działanie 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach”
—

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Projekt nr POIS.02.03 .00-OO-0025/17
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014

-

2020,

Istotnych Warunków Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia
zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.
2.

Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny
(wartość „Ogółem” przeniesiona z wypełnionego załącznika nr 4 do SIWZ złożonego z ofertą) wynosi:
Wartość netto

PLN

słownie
Podatek VAT

%

PLN

Cena brutto (netto -F VAT)

PLN

słownie

słownie

z czego:
ELEMENT I modernizacja ciągu ściekowego i osadowego

-

zamówienie podstawowe

Wartość netto

PLN

Podatek VAT

PLN

Cena brutto (netto + VAT)

PLN

ELEMENT II zagospodarowanie osadów ściekowych

—

zamówienie objęte „prawem opcji”

Wartość netto
Podatek VAT

PLN
%

PLN

Cena brutto (netto + VAT)

PLN

ELEMENT III zagospodarowanie terenu

—

zamówienie objęte „prawem opcji”

Wartość netto

PLN

Podatek VAT

PLN

Cena brutto (netto + VAT)

PLN

3.

Oświadczamy, że roboty budowlane wykonamy w

4.

Oferujemy okres gwarancji jakości wynoszący

terminach określonych w SIWZ.
miesięcy (minimum 36 miesięcy),

liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja odnosi się do całości
zamówienia obejmującego roboty budowlane, urządzenia, maszyny, sprzęt, wyposażenie i armaturę.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego robót.
5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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6.

Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi

/ prowadzi do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wypełnić
poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi

powinna

odpowiadać

nazwom

wskazanym

w

Polskiej

klasyfikacji

wyrobów

i

usług

wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.09.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.):

7.

a.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi”

o wartości (bez kwoty podatku)”

zł netto,

b.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi”

o wartości (bez kwoty podatku)

zł netto,

Oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.

8.

Oświadczamy,

że

akceptujemy

warunki

płatności

określone

przez

Zamawiającego

w

SIWZ

przedmiotowego postępowania.
9.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

10. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy samodzielnie bez udziału podwykonawców
podwykonawców. Następujący zakres robót zostanie zlecony podwykonawcom:

/ przy udziale

*

Nazwa części zamówienia zlecona podwykonawcy
Nazwa i adres podwykonawcy
Nazwa części zamówienia zlecona podwykonawcy
Nazwa i adres podwykonawcy
11. Wadium zostało wniesione w formie
Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr
12. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

/ Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom
postępowania: *
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Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa

Strony w ofercie,
nazwa pliku itp.

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

dnia
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
(składany na wezwanie Zamawiającego)
WYKONAWCA*

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
Adres*.
NIP*.
w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zamówienia pn.:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”

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, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, 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
—

—
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Przedmiot zamówienia

Podmiot

0

dwa zamówienia, z których każde
obejmowało wykonanie robót budowlanych

O
o

polegających na budowie (w rozumieniu art.
3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), lub
przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 7a
ustawy Prawo budowlane) oczyszczalni

L. p.

ścieków o wartości robót równej lub
przekraczającej kwotę 30000000 PLN
(łącznie z podatkiem VAT)** w tym jedna o
wydajności średniodobowej co najmniej
Qdśr= 15.000 m3/d
oraz

O.

Podmiot na
rzecz, którego
roboty
budowlane
zostały
wykonane

Wartość
robót
budowlany
ch (łącznie

.

(D

(D

zamówienie

N

O
O

°.

-

°

odpadów komunalnych wraz z biofiltrem
oraz mechanicznym napowietrzaniem o
O

°E
O

O

-

O
D.

(D

O
N
O

.

W.
.0

E
-°

N

.„

O

E

°

°.

0

(D

(DO

(D

1.

realizujący

O

Sw—
.5

r_J

przepustowości min. 10000 Mg/rok o
wartości min. 5 000 000 PLN (łącznie z
podatkiem VAT)**

O

O

E.5

W

jedno zamówienie polegające na budowie
kompostowni osadów ściekowych lub

O

ii
O

podatkiem
VAT)**

-

I

E
(D

(D.5

E

C
.
(D °
Da

(D
C

E

O

O

O
-°

(D

O
0

O
.0
°
Dz

-°

(D

2.

3.

w przypadku robót rozliczanych w innych walutach niż w PLN, wykonawca przeliczy wartość tych robót na PLN wg
średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich
kursów NBP, należy zastosować kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem
zakończenia.
***

wskazać podmiot na zasobach którego wykonawca polega i zakres udostępnienia zasobów

dnia
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Załącznik nr 3 do SIWZ
(składany na wezwanie Zamawiającego)
WYKONAWCA*

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
Adres*.
NIP*.
w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

WYKAZ OSÓB

dla zamówienia pn.:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47
W ELBLĄGU”

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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Dostępność

L.p.

imię, nazwisko

Funkcja

posiadane
uprawnienia

1

2

3

4

i.

Przedstawiciel
wykonawcy

2.

Kierownik budowy

3.

Kierownik robót
konstrukcyjnych

Doświadczenie/
pełniona funkcja

S

Własna/
dysponowanie
bezpośrednie

oddany do
dyspozycji przez
inny podmiot
(nazwa
podmiotu)!
dysponowanie
pośrednie

6

7
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4

Kierownik robót
sanitarnych

5

Kierownik robót
sanitarnych
kompostowni
Kierownik robót
elektrycznych

6.

7

Kierownik robót
AKRiA

8

Technolog

9

Technolog produkcji
kompostu do
zastosowania w
ro In i ctwie

-

2020,

W przypadku „dysponowania pośredniego” (kolumna nr 7) wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami przez okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do
dyspozycji wymienionych osób.

dnia
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-

Załącznik nr 4 do SIWZ
(składany wraz z ofertą)
WYKONAWCA*

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
Adres*.

NIP*.
w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

TABELA

CENY

dla zamówienia pn.:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”

Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.
Wypełnioną Tabelę ceny należy złożyć jako załącznik do Oferty.

ELEMENT

I

modernizacja

ciągu

ściekowego

i

osadowego

Wartość
osob
elementu netto
rozliczenia
(zł)
3
4
.

Lp.

1

Wyszczególnienie elementów robót

Branża:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1 9
1.10
1.11
1.12
1.13

2
Automatyka
Aparatura pomiarowa
Stacja krat
Budynek krat
Piaskownik
Budynek dmuchaw i separacji piasku
Komora ścieków do wzruszania piasku
Osadniki wstępne
Komora zasuw na rurociągu spustu osadu
Pompownia tłuszczy i części pływających
Układ do pomiaru przepływu powietrza w rurociągu
04
Komora przed blokami biologicznymi
Bloki biologiczne
Koryto ścieków za blokami biologicznymi
Bloki biologiczne dopływ ścieków

-

Ob.

—
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ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
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—

wzór Tabeli ceny

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Bloki biologiczne recyrkulacja wewnętrzna
Osadniki wtórne
Koryto ścieków oczyszczonych za osadnikami wtórnymi
Pompownia części pływających z osadników wtórnych
Automatyczna stacja poboru prób
Koryto odpływowe
Pompownia osadu powrotnego
Pompownia osadu nadmiernego
Pompownia wód ociekowych
Pompownia wody technologicznej
Zbiorniki osadu nadmiernego i części pływających
Zagęszczacze grawitacyjne osadu, przepompownia osadu
1 25
wstępnego zagęszczonego
1.26
Pompownia wód nadosadowych
1.27
Stacja zagęszczania osadu
1.28
Stacja odwadniania osadu
Zbiornik osadu zagęszczonego
1.29
1.30
Przepompownia osadu przefermentowanego
1.31
Zamknięte komory fermentacyjne
1.32
Budynek operacyjny
1.33
Instalacja koagulantu żelazowego i glinowego
1.34
Stacja osadu nadmiernego
2
Szafy sterownicze i wykonawcze
Przewody sterownicze i zasilające
3
4
System sterowania
RAZEM:
Branża: Budowlana Architektura i Konstrukcja:
1
Obiekt nr 1 Komora wlotowa obiekt istniejący
2
Obiekt nr 2 Stacja krat obiekt istniejący
Obiekt nr 35 Stacja zlewna
3
Obiekt nr 3 Piaskownik napowietrzany Obiekt nr 3a
Kanał ścieków pomiędzy stacją krat a piaskownikiem
Obiekt nr 4 Budynek dmuchaw i separacji piasku
5
Obiekt nr 5 Kanał ścieków pomiędzy piaskownikiem, a
6
komorą rozdzielczą osadników wstępnych
7
Obiekt nr 6 Komora rozdzielcza osadników wstępnych
Obiekt nr 7 Kanał ścieków pomiędzy komorą rozdzielczą
8
osadników wstępnych a blokami biologicznymi
9
Obiekt nr 7a Kanał ścieków oczyszczonych
Obiekt nr 9/1 i 9/2 Osadniki wstępne
10
11
Obiekt nr 34 Pompownia wody technologicznej
12
Obiekt nr KP Komora pomiarowa
13
Obiekt nr 8 Komora rozdzielcza osadników wtórnych
Obiekt nr 11/1, 11/2, 11/3; obiekt nr ha kanał
ścieków pomiędzy blokami
14
biologicznymi a ujęciem wody technologicznej;
Obiekt nr 8 komora rozdzielcza osadników wtórnych
Obiekt nr 10 Bloki biologiczne
15
Obiekt nr 13 14 Przepompownia osadu powrotnego i
16
nadmiernego
Obiekt nr 15.1 i 15.2 Zagęszczacze grawitacyjne,
17
Obiekt nr 16 Przepompownia osadu surowego
Obiekt nr 17.1; 17.2; 17.3 Zamknięte komory
18
—

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

.

2

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ryczałt
ryczałt
ryczałt
rycza łt
ryczałt
rycza łt
ryczałt

-

-

-

-

-

-

r y czałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

-

ryczałt

-

-

ryczałt

-

—

ryczałt

-

r y czałt

-

-

fermentacyjne

19

Obiekt nr 18

-

Zbiornik osadu nadmiernego i części

ryczałt
ryczałt
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20
21

22
23
24
25

-

wzór Tabeli ceny

pływaj ących
Obiekt nr 19 Stacja zagęszczania osadu
Obiekt nr 20 Zbiornik osadu zagęszczonego
Obiekt nr 22 Przepompownia osadu
przefermentowanego
Obiekt nr 24 Przepompownia wód deszczowych
Obiekt nr 26 Budynek agregatów kogeneracyjnych
Obiekt nr 27 Stacja odwadniania osadu; Obiekt nr 27/1
Wiata osadu odwodnionego
Fundament pod automatyczną stację poboru prób
obiekt 46/2
Obiekt nr 29.1 29.2 29.3 29.4 Fundamenty pod
bi ofi Itry
Obiekt nr 30 Odsiarczalnia biogazu
Obiekt nr 31 Fundament pod węzęł biogazu
Obiekt nr 36, 37 Fundament pod zbiorniki koagulantu
Podpory w komarach zasuw Tos
Obiekt nr KF1 Komora filtra,
Obiekt nr SK1 Studnia kondensatu
Obiekt nr 38 Kotłownia
Obiekt nr 40 Budynek energetyczny
Obiekt nr 42 Dyspozytornia
RAZEM:
-

-

ryczałt
ryczałt

-

-

-

ryczałt
ryczałt
ryczałt

-

ryczałt

-

26
27
28
29
30
31
32

-

r y czałt

-

—

—

—

-

-

-

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

-

ryczałt

-

33
34
35
3

-

-

-

3ranża Sanitarna
1
2

—

ryczałt
ryczałt
ryczałt

Instalacje wewnętrzne

Obiekt nr 2

Stacja krat, nr ST-14

-

ryczałt

Obiekt nr 4 Budynek dmuchaw i separacji piasku, nr
ST-14
Obiekt nr 13 Przepompownia osadu powrotnego, nr ST
14
Obiekt nr 14 Przepompownia osadu nadmiernego, nr
ST-14

ryczałt

Obiekt nr 16

ryczałt

-

ryczałt

-

ryczałt

-

5

6

Przepompownia osadu surowego, nr ST-14
Obiekt nr 17 Zamknięte komory fermentacyjne, nr ST
14
Obiekt nr 19 Stacja zagęszczania osadu,
nr ST-14
Obiekt nr 22 Przepompownia osadu
przefermentowanego, nr ST-14
Obiekt nr 24 Przepompownia wód deszczowych, nr ST
14
Obiekt nr 26 Agregaty kogeneracyjne,
nr ST-14
-

—

ryczałt

-

8

ryczałt

-

ryczałt

-

10

ryczałt

-

ry czałt

11

Stacja zlewna, nr ST-14

ryczałt

12

Obiekt nr 27
nr ST-14

ryczałt

13

Obiekt nr 29

14

Obiekt nr 34

-

—

-

Budynek odwadniania osadu,
Biofiltr, nr ST-14
Pompownia wody technologicznej, nr ST

14

15

Obiekt nr 38

16

Obiekt nr 40

—

-

ryczałt
ryczałt

Kotłownia, nr ST-14

ryczałt

Budynek energetyczny, nr ST-14

ryczałt

RAZEM:
4

Branża elektryczna
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2

3

6

8

9

10

12

13

14

15

16
17

18

19
20
21
22
23
24
25

—
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Instalacje elektryczne w obiekcie „Budynek krat obiekt nr
02, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie „Budynek Separatora
Piasku Ob. nr 04, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek Pompowni Osadu Zagęszczonego”
Ob. nr 16, nr ST- 18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Piaskownik” Ob. nr 3/1 i 3/2, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Osadniki Wstępne” Ob. nr 9/1 i 9/2, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Osadniki Wtórne” Ob. nr 11/1, 11/2 i 11/3, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Blok biologiczny” obiekt nr 10, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie „Budynek
Przepompowni Osadu Powrotnego” obiekt nr 13, nr ST18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek Pompowni Osadu
Nadmiernego” obiekt nr 14, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek Pompowni Wody
Technologicznej” obiekt nr 34, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek ZKF” obiekt nr 17, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek Stacji zagęszczania
osadu” obiekt nr 19, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek Pompowni osadu przefermentowa nego”
obiekt nr_22,_nr_ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek wód ociekowych”
obiekt nr_24,_nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Zbiornik osadu nadmiernego i
części_pływających”_Ob. nr_18,_nr_ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Zbiornik osadu zagęszczonego” Ob. nr 20,
nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
Budynek agregatow” obiekt nr 26, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek Stacji odwadniania osadu” Ob. Nr 27, nr ST18
Instalacje elektryczne w obiekcie
„Budynek Kotłowni” Ob. nr 38, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie „Budynek
energetyczny obiekt nr 40, nr ST-18
Roboty kablowe zewnętrzne, nr ST-18
Budowa kanalizacji teletechnicznej, nr ST- 18
Oświetlenie zewnętrzne, nr ST- 18
System telewizji przemysłowej, nr ST-18
Instalacja elektryczna System Kontroli Dostępu, nr
„

.

—

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

ryczałt

ryczałt
ryczałt
ryczałt

ryczałt

ryczałt

ryczałt

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
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Załącznik nr 4 do SIWZ

—

wzór Tabeli ceny

ST-18
5

6

RAZEM:
Branża: drogowa
1
Roboty przygotowawcze
2
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej (odtworzenie
3
nawierzchni_przy_Stacji_krat_[2]_I_Stacji_zlewnej_[35])
Nawierzchnia z płyt drogowych
4
Krawężniki betonowe
5
6
Nawierzchnie chodników
7
Obrzeża betonowe
8
Frezowanie i odtworzenie nawierzchni
Prefabrykowany ściek drogowy
9
RAZEM:
Branża: technologia Instalacje wewnętrzne
1
Część ściekowa Nr ST-15
1.1
Stacja krat T-2-Ol
1.2
Piaskownik napowietrzany T-3-O 1
Koryto ścieków od stacji krat do piaskownika T-3a, 46/11.3

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

—

Budynek dmuchaw i separacji piasku T-4-Ol
Osadniki wstępne, komora rozdzielcza, koryta pomiarowe
1 5
T-5, 6, 7, 9/1, 9/2-Ol
Bloki biologiczne ob. nr 10/1, 10/2, 10/3, kanał
I 6
omijający bloki biologiczne Ob. nr lOa T-lO, lOa-Ol
Osadniki wtórne Ob. nr 11/1, 11/2, 11/3 T-ll, ha, 81 7
Ol
Przepompownia osadu powrotnego obiekt nr 13 T-13,
1 8
14, 11/4-Ol
1.9
Przepompownia wód ociekowych ob. nr 24 T-24-Ol
Ujęcie i pompownia wody technologicznej obiekt nr 34
1 10
T-34,7a-Ol
Instalacja koagulantu żelazowego ob. nr 36, instalacja
1 11
koagulantu glinowego ob. nr 37 T-36,37-Ol
1.12
Stacja zlewna obiekt nr 35 T-35-Ol
2
Część osadowa; Nr ST-15
Zagęszczacze grawitacyjne, przepompownia osadu
2 1
wstępnego zagęszczonego ob. nr 15/1, 15/2, 16
Zamknięte komory fermentacyjne ob. nr 17/1, 17/2.
2 2
Budynek operacyjny Ob. Nr 17/3.
Zbiornik osadu nadmiernego i części pływających ob. nr
2 3
18 T-18-01
2.4
Stacja zagęszczania osadu ob. nr 19.
2.5
Zbiornik osadu zagęszczonego ob. nr 20
2.6
Przepompownia osadu przefermentowanego ob. nr 22
2.7
Stacja odwadniania osadów Ob. nr 27
3
Biogaz; Nr ST-15
3.1
Odsiarczalnia obiekt nr 30
3.2
Studnie kondensatu
Węzeł tłoczny biogazu nr 31
3.4
Rurociąg biogazu na ZKF
3.5
3.6
Komora filtra PP KF1
3.7
Zewnętrzne profile biogazu
RAZEM:
Branża: Sanitarna Zewnętrzne sieci sanitarne
1.4

-

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

—

-

ryczałt

.

-

-

-

—

—

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

-

—

ryczałt
ryczałt
ryczałt

-

-

ryczałt

-

-

-

-

-

-

-

-

7

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

—
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—

wzór Tabeli ceny

Sieć wody zimnej, nr ST-17
Sieć cieplna, nr ST-17
Kanalizacja sanitarna i deszczowa, nr ST-17
Przewód tłoczny przepompownia odcieków, nr ST-17
RAZEM:
8 Branża: Technologia Zewnętrzne sieci technologiczne
Obiekt nr 3/1 Pompownia tłuszczy i części
1
pływających_przy_osadnikach_wstępnych,_nr ST-16
Obiekt nr 11/4 Pompownia części pływających przy
2
osadnikach_wtórnych,_nr ST-16
Obiekt nr 28/13.1 Pompownia odcieków,
nr ST-16
4
Obiekt nr 28 /13.2 Pompownia odcieków, nr ST-16
Obiekt nr 15/3 Pompownia wód nadosadowych (LKT),
nr ST-16
Komora zasuw Tosll, nr ST-16
6
Komora zasuw Tos2l, nr ST-16
7
Komora zasuw Tos25, nr ST-16
8
Komora zasuw Tos28, nr ST-16
9
10
Komora zasuw Tos34, nr ST-16
Studnia pomiarowa na rurociągach cieczy nadosadowej,
11
nr ST-16
12
Studzienki grawitacyjne, nr ST-16
Woda technologiczna TwOla-Tw23a, nr ST-16
13
Woda technologiczna Tw05-Tw12; Tw06-TwO7a; Tw1314
Twl6a, nr ST-16
Woda technologiczna Tw19-Tw2Oa; Tw24a-Tw26;
15
Tw4la-Tw35a;Tw28a-Tw34a, nr ST-16
Koagulant TkOla-TkO9a; TklOa-Tk12; Tk35a-Tk3Oa, nr
16
ST-16
KoagulantTTkl4a-Tk29a, nr ST-16
17
Osad przefermentowany T16 Toslla-ToslOa; Tos2la18
ToslSa;Tos25a-Tos22a; Tos26a-Tos32a, nr ST-16
Tłuszcze i cz. pływające T17, nr ST-16
19
20
Rurociąg tłuszczy części pływających T 18, nr ST-16
21
Osad nadmierny T 19, nr ST-16
Ciecz nadosadowa T 20, nr ST-16
22
23
Osad zagęszczony i sprężone powietrze T 21, nr ST-16
Renowacja i przebudowa istniejących rurociągów, nr
24
ST-16
RAZEM:
9 Dokumentacja powykonawcza
1
Rozruch
2
Instrukcje i szkolenia
3
Doku mentacja powykonawcza
Tablice informacyjne
4
1
2
3
4

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

-

-

-

-

-

-

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

RAZEM:

OGÓŁEM (branże 1+2+3+4+5+6+7+8+9) netto
Podatek VAT
OGÓŁEM (branże 1+2+3+4+5+6+7+8+9) brutto
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—

wzór Tabeli ceny

ELEMENT II zagospodarowanie osadów ściekowych
Lp.

Wyszczegolnienie elementow robot

Sposób
rozliczenia

Wartość
elementu netto
[zł)

—i:-—

2

3

4

.

1
2
3

Aparatura pomiarowa

2
3

4
5

6

Obiekt nr 21/t

Obiekt
Obiekt
Obiekt
Obiekt
Obiekt
Obiekt
Obiekt
Obiekt

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

Branża Sanitarna

f

1

—

Zbiornik osadu przefermentowanego,

-

21/2
28/1
28/2
28/3
28/5
28/6
28/7
28/7

-

-

-

-

-

-

-

-

Awaryjny zbiornik osadu
Kompostownia pryzmowa,
Plac dojrzewania kompostu,
Plac manewrowy
Kontener procesowy i sterownia
Biofiltr z płuczką
Boksy na komponenty
Boksy stabilizacji kompostu
RAZEM:

Obiekt nr 28

Kompostownia, nr ST-14

-

3ranża elektryczna
Obiekt nr 28 Roboty kablowe zewnętrzne z zasileniem
1
kompostowni, nr ST-18
2
Budowa kanalizacji teletechnicznej, nr ST-18
RAZEM:
Branża: drogowa
1
Roboty przygotowawcze
2
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
3
Droga pożarowa
Krawężniki betonowe
4
Nawierzchnie chodników
5
6
Obrzeża betonowe
7
Frezowanie i odtworzenie nawierzchni
8
Prefabrykowany ściek drogowy
RAZEM:
Branża: Technologia Instalacje wewnętrzne
1
Część osadowa; Nr ST-15
1.1
Obiekt nr 21/1 Zbiornik osadu przefermentowanego
1.2
Obiekt nr 28/1 Kompostownia pryzmowa
1.3
Obiekt nr 28/9 Boksy stabilizacji kompostu
RAZEM:
Branża: Sanitarna Zewnętrzne sieci sanitarne
1
Sieć wody zimnej, nr ST-17
2
Kanalizacja sanitarna i deszczowa, nr ST-17
RAZEM:
Branża: Technologia Zewnętrzne sieci technologiczne
1
Obiekt nr 28 /13.1
Pompownia odcieków, nr ST-16

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

ryczałt

ryczałt
ryczałt

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

—

-

-

8

ryczałt

RAZEM:

-

7

ryczałt

Instalacje wewnętrzne

-

6

ryczałt
ryczałt
ryczałt

-

1

5

ryczałt

Szafy sterownicze i wykonawcze
Przewody sterownicze zasilające
4
System sterowania
RAZEM:
Branża: Budowlana Architektura i Konstrukcja:

2

4

.

Branża: Automatyka

1

3

.

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

—

ryczałt
ryczałt

-

-

ryczałt
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—

2

9

Obiekt nr 28 /13.2 Pompownia odcieków, nr ST-16
Woda technologiczna Tw05-Tw12; Tw06-TwO7a; Tw13Twl6a,_nr ST-16
4
Ścieki z kompostowni S65a-S63, nr ST-16
Ścieki z kompostowni S136-137a, nr ST-16
5
RAZEM:
Dokumentacja powykonawcza
1
Rozruch
2
Instrukcje szkolenia
3
Dokumentacja powykonawcza
RAZEM:
-

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

ryczałt
ryczałt
ryczałt

OGÓŁEM (branże 1+2+3+4+5+6+7+8+9) netto
Podatek VAT
OGÓŁEM (branże 1+2+3+4+5+6+7+8+9) brutto

ELEMENT III

zagospodarowanie terenu

-

-

Lp.

.

.

Wyszczegolnienie elementow robot

2

1

Branża: Budowlana Architektura i Konstrukcja:
1
Obiekt nr 41 Budynek biurowy
2
Obiekt nr 42 Budynek warsztatowy
3
Obiekt nr 43.1 Wiata
4
Obiekt nr 43/2 Magazyn
5
Obiekt nr 43/3 Magazyn
6
Obiekt nr 45 Portiernia
Ogrodzenie
7

Sposób
Wartość
rozliczenia elementu netto
[zł]
.

3

4

-

-

-

-

-

-

-

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

RAZEM:
2

3

ranża Sanitarna

—

Instalacje wewnętrzne

1

Obiekt nr 42

2

Obiekt nr 43,3

3

Obiekt nr 45

-

-

Budynek warsztatowy, nr ST-14
-

Magazyn, nr ST-14

Portiernia, nr ST-14

RAZEM:
ranża elektryczna
Instalacje elektryczne w obiekcie Budynek Portierni” Ob.
1
nr_45,_nr_ST-18
Instalacje
elektryczne w obiekcie Budynek Warsztatowy”
2
Ob._nr_42,_nr_ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie „Budynek
Administracyjny”_Ob._nr_41,__nr_ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie „Wiata” obiekt nr 43.1,
nr_ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie „Magazyn” obiekt nr
43.2, nr ST-18
Instalacje elektryczne w obiekcie „Magazyn” obiekt nr
6
43.3, nr_ST-18

ryczałt
ryczałt
ryczałt

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
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4

5

-

wzór Tabeli ceny

RAZEM:
Branża: drogowa
1
Roboty przygotowawcze
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
2
Krawężniki betonowe
3
4
Nawierzchnie chodników
Obrzeża betonowe
5
Frezowanie i odtworzenie nawierzchni
6
RAZEM:
Dokumentacja powykonawcza
1
Dokumentacja_powykonawcza
RAZEM:

ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt
ryczałt

ryczałt

OGÓŁEM (branże 1+2+3+4+5) netto
Podatek VAT
OGÓŁEM (branże 1+2+3+4+5) brutto

CENA OFERTY OGÓŁEM:

„

Wyszczegolnienie

1

2

•

2.
3.

ELEMENT I

-

Sposób
Wartość
rozliczenia elementu netto
tzł]

.

Lp.

3

4

ryczałt

modernizacja ciągu ściekowego i osadowego

ryczałt

ELEMENT II zagospodarowanie osadów ściekowych
ELEMENT III zagospodarowanie terenu
-

ryczałt

-

OGÓŁEM netto
Podatek VAT
OGÓŁEM brutto
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Załącznik nr 5 do SIWZ
fsktadany po otwarciu ofert)
WYKONAWCA

Nazwa wykonawcy
AdresU
NIP

OŚWIADCZENIE

Składając

w

ofertę

postępowaniu

o

udzielnie

zamówienia

publicznego,

którego

przedmiotem

jest

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”

Oświadczamy, że
•

nie należymy z innymi uczestnikami postępowania do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*,

•

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych

-

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z innymi uczestnikami postępowania ale oświadczamy, że istniejące
między

nami

powiązania

nie

prowadzą do

zakłócenia

konkurencji

w

postępowaniu

o udzielenie

zamówienia**.

dnia

*

-

niepotrzebne skreślić.

**
-

na potwierdzenie tego oświadczenia wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające,
ze powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

P1oboty budowlane „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL.MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”

r

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

=

Z

-

cli Q1

-.

P

CI)

Oo
-.J cli

„

„

[..

..L.i...1Q32O19j, strona

fl,
J2019

dotyczy

—

.

.

niniejszy

-

Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
przy ul. Mazurskiej 47w Elblągu
Kontrakt K.1 realizowany w ramach projektu nr
POIS.02.03.00-OO-0025117 pn. Modernizacja
gosPdarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”.

Odpowiedź:

Elbląskje Przedsjębjorstwo Wodociągów j Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedź:

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłattiy elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te nalezy skopiować z sekcji I pkt li stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt 11.1.1 11.1 3 stosowrwgo ogłoszenia
Zob. pkt 11.1 1 stosownego ogłoszeniu.

Juer referencyjny nadany sprawie przez
insĘtucję
zamawiającą
podmiot
lub
zamawiający (jeżeli dotyczy)5:

°

O

.

„„

ijib krotki Ol5 udzielanego zamowlenia :

•

pst

„io zamówienia
ckient?

cis

Nieś?

o,saość zamawiającego3

Informacje wymagane w części i zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia I wypełnienia tego dokumentu. W
L.przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne Informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): t....]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w DLU., Instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawIający muszą wypełnić Informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

Numer ogłoszenia w Dz.U. St 207 9IS

Dz.U. UE S numerfl, data

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części J zostaną automatyczni. wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia I wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia” w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:

Część 1: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

Adres email:

Tak

fl Tak fl

[. .

[...]

fl

Nie

Nie

fl

Nie dotyczy

defaworyzowanych.

2

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile test to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. U L 124 z 205 2003, 5. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 mitionów SUR.
Male przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów SUR.
Smdnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani malymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR łub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów SUR.
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt 111.1.5
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest spoleczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.

społecznym” lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest Odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone”: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, przedsiębiorstwem

J Tak fl

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?

Nie

Odpowiedź:

J

Informacje ogólne:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[

[
(

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:
Telefon:

[

Adres pocztowy:

[ J
I

Odpowiedź:

INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Numer VAT, jeżeli dotyczy

Nazwa:

Identyfikacja:

A:

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

Czamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Z

o

.

•.ri cli

C C
C —

.

N

C

C

„

t.3”

„;:t
O

Q13
...lJ1E,3

.

C

O

[

b):

3

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile IsinIeJ, sę okresione na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramacti grupy, konsorcjum, spółki joint Ventura lub podobnego podmiotu.

[

a):

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.

Nie

J Tak JJ

ćzj „wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?

J

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

e) H Tak fl Nie

Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane:

d) fl Tak fl Nie

[

Adres e-mail:

„

—

Tak

Nie

Np. dla słuzb iedlnlcznyctr zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekqa C, pkt 3

—

fl

Odpowiedż:

—

—

JeżelI tak, proszę przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A I B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy Informacje wymagane w częściach IV i V12.

Czy wykonawca polega na zdolności Innych
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych
części
poniżej
w
oraz
IV
(ewentualnych) kryteriów I zasad określonych
poniżej w części y?

Zależność od innych podmiotów:

—

J

J

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

[

[

Telefon:

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe

[

[

[
J

Odpowiedż:

Adres pocztowy:

StanowiskolDziałający(-a) jako:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile
istnieją:

Odpowiedż:

Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o

INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

J J

Odpowiedż:

c): [

W Stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:

B:

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[„„„„„.][.„„..j[ ......J[......]
c)[......J

a)[

Idaj uczestnictwa:

Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo Uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B. C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
wykonawca będzie w stanie przedstawić
śradczenie odnoszące się do płatności
na ubezpieczenie społeczne i podatków
zedstawić informacje, które umożliwią
Stcji zamawiającej lub podmiotowi
rnIającemu uzyskanie tego zaświadczenia
lzpśrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazlanych w dowolnym państwie
cokowskim?
„ś-odnośna dokumentacja jest dostępna w
fn• elektronicznej, proszę wskazać:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:

a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której tktórych)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

Części

Jeżeli tak:

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (W
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część Vi.

udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?

0:

;s.

.
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0N
N0:ĘO

O
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:
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Epo

2

ZhOO

2 n

o

—

-

roi

—
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JeżelI Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
Informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji0 proszę przedstawić dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy
Informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A I B oraz w części iii.
—

0

00

iO

rr

0

fl Tak fl

Nie

[ ]„

punkt(-y):

][

[

j,

[......

[

oraz punkt(

powód(-ody):
b) [
c) długość okresu wykluczenia

a) data:

]t

Jezeir odnosna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazac: (adres
internetowy wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyąne
dokumentacji).

6

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841ANSiSW z dnia 24 października 2008 r, w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej )Dz.U. L 300 z 11112008, 5.42).
Zgodnie z definicję zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej lDz.U. C 195 z 2S5.1997, 5. 1) iw art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003I568NJSiSW z dnia 22 iipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 1922
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykiuczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej )podmiotu zamawiającego) iub wykonawcy
w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspóinot Europejskich (OzU. C 316 z
27.11.1995, s. 48
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwaiczania
terroryzmu )Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykiuczenia obejmuje również podzeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo iub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejze
decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/0QfiNE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z Systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz hnansowania
terroryzmu (OzU. L 309 z 25.11.2005, S. 151.
Zgodnie z definicją zawartą wart. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011130/UE z dnia 5 kwietnia 2011
w sprawie zapobiegania handlowi iudźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/B29tA1SiSW bzu, L 101 z 154 2011,s. 1).
Proszę powtórzyć tyle razy, ue test to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile test to konieczne.

Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1—6 on dotyczy, oraz podać powÓd(-ody)
skazania:
b) wskazać, kto został skazany [];
c) w zakresie, wjakim zostało to bezpośrednio

.

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych
zarządzających
lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym
okres
wykluczenia
określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

Odpowiedź:

praca dzieci i inne formy handlu ludźmit.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. I wspomnianej
dyrektywy:

pranie pieniędzy

5.
6

terrorystyczną16

lub finansowanie terroryzmu17

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z dzIałalnością

4.

—

nadużycie finansowe1t

3

korupcja14;

2.

I...]

W art. 57 ust. I dyrektywy 20141241UE określono następujące powody wykluczenia:
udział w organizacji przestępczej13;
1.

Tak fl Nie
Jeżeli tak I o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
części
zamówienia?

At PODSTAWY ZWiĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMi ZA PRZESTĘPSTWO

Odpowiedź:

;zamawlający wprost tego zażąda.)

Część Iii: Podstawy wykluczenia

Podwykonawstwo:

t”2

N

N

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja0 którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot

D:

N

_z-

Ol
oi „

„

-

i=O;

Cc

E.rSz

0;

Z

o

c

Ol

-

r

N

na

wywiązał się ze wszystkich

składek

żeli

nie, proszę wskazać:
śstwo lub państwo członkowskie, którego to

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby”

obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,

Czy wykonawca

podatków
Płatność
lub
ubezpieczenie społeczne:

t1
„

;„

„

B .

$

—

—

—

przypadku

wyroku,

o

ile

określona,
wykluczenia:

długość

okresu

została w nim bezpośrednio

W

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

°

°

l

Nie

7

d)

I ...]

fl Tak]

[

Nie

fl Nie
fl Tak fl
Nie

systematyczne

itd.), objaśnienie

podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [
J

fl

c2)

—

Tak

podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [
]

Tak

J

—

—

fl

Jeżeli tak, proszę

fl

[ ...]

[

Nie

[

[

cl)

b)

a)

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Jeżeli tak, proszę

d)

c2)

—

—

—

fl Nie
II Tak fl

Nie

Tak

J

f

b)

cl)

]

[

a)

fl

Podatki

fl Tak fl

Odpowiedź:

Proszę powtórzyć i/ile razy, ile iest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazającymi art. 57 ust 6 dyrektywy 2014/24/UE.
uwzględniając charakter popełnionych przestępstw kednorazowe, powtarzające się,
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków,

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
dokonując
obowiązki,
płatności
należnych
ubezpieczenie
składek
podatków
na
lub
też
zawierając
wiążące
społeczne,
lub
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:

„:

z. „
3

‚

1

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

„tŻy;
jaej kwoty to dotyczy?
w1aki sposób zostało ustalone to naruszenie
c,iązków:
o
rybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

O

N

C

O

[

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

Nie

fl

Tak

fl

W
przypadku
wykonawca
skazania,
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności
pomimo
istnienia
odpowiedniej
podstawy wykluczenia22 t,,samooczyszczenie”)?

czy

][„„„„„„„„„„„„

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyne
dokumentacji):

y), którego(-ych) to dotyczy.

[

ustalone w wyroku:

[

][

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 24

ewentualnej
interesów lub

prawa

socjalnego

i

prawa

21

°

„

°

—

—

Tak

fl

Nie

—

fl

[
Tak

Nie

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(samooczyszczenie”)?
II Tak fl Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki

fl

Odpowiedź:

8

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24N4E.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia. w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądżwart. 18 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE
Zob. przepisy krajowe, siosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają

Proszę podać szczegółowe informacje:

Jeżeli tak:

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?

b) prowadzone jest wobec niego

Czy wykonawca znajduje się wjednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub

pracy26?

środowiska,

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa

Informacje
dotyczące
niewypłacalności, konfliktu
wykroczeń zawodowych

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefinIowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować klika różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenIe.

ZAWODOWYMI25

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEW1”PŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI

Jeżeli
dokumentacja
odnośna
dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

odsetki lub grzywny?

O
r;”

-J

O

„-)

O

2

C

-

.

—-

y

Oci

N

.

—.

‚

1,c3ę.

-o

[

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Nie

;o;

Tak

Tak

U

U

Nie

Nie

Nie

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? U Tak U Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

I...]

fl

f.. .j

fl

fl

9

Nie trzeba podawać tych informacji, iezeIi wykluczenie wykonawców wlednym z przypadków wymienionych w lit a)-.
f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa kraiowego bez żadnel możliwości odstępstwa w sytuacji.
gdy wykonawcy są pomimo tow stanie zrealizować zamówienie.
W stosownych przypadkach zob. definicje wprawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Wskazanym w ptawie kraiowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

zy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
ycześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

-

zy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane Z
ykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
b podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
mny sposób zaangażowany(-e) w
rzygotowanie postępowania o udzielenie
Smówienia?
Bżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
a ten temat:

Tak

[...J

fl

[

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? (] Tak fl Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[. ..J

porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

J

U Tak U Nie

[

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? II Tak fl Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

fl

]f

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami

Czy wykonawca wie O jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
stępowaniu o udzielenie zamówienia?
N0 żeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
.a ten temat:
O rz

m20

_:_

_3__

cf,)”

Tak

fl

Czy wykonawca jest winien oważnego

J

J[

wykroczenia zawodowego ?

[.]

tadres Internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne
referencyjne
dane
dokumentacji):

—

[

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej28.

fl Tak U
Nie

wykluczenia

o

Proszę powtórzyć tyle razy, ile iest to konieczne

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

samooczyszczenia?

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

o charakterze wyłącznie krajowym określone w

10

charakterze

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia

wyłącznie krajowym

Podstawy

Tak

fl

Nie

[

[

Tak

][

fl Nie

J[

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

fl

Odpowiedź:

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSrmA
CZŁONKOWSKIEGO INS1YRJCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ

Ji

p

Ep

X G

G

—.

—

.

o

G
=

.

Tak

fl

liczby lat wymaganej w stosownym

państwIe członkowskim siedziby wykonawcy32:
„Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formte elektronicznej, proszę wskazać:

Kompetencje

[ ......J[......][......]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

[......] [...] waluta
[......] [...] waluta
II...] waluta
I

11

Zgodnie z opisem w załączniku Xi do dyrektywy 2014/24/UE: wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

obrót:
obrót:
obrót:

rok:
rok:
rok:

la) Jego (ogólny”) roczny obrót wciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:

[......]
[......]
[.1

Odpowiedź:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić Informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Nie

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ ...] fl Tak II Nie

II Tak

[ ......][ ......]f......]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

Odpowiedź

1. [

] [...]

waluta

J obrót: [
] obrót: [

J [...J

waluta

—

stosunek X

6) W odniesieniu do innych ewentualnych

„

„

Jt

I

Jt

Jt

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

J

Jt

12

Jedynie leżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jezeli test to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia
Np. stosunek aktywow do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza. że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym

[

dokładne dane referencyjne dokumentacji):

Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

] t..]

Jt
waluta
(adres Internetowy, wydający urząd lub organ,

t

Jt

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

t....]. (

—

(określenie wymaganego wskażnika
do Y36 oraz wartość):

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[.....j(
It

J.

J [...] waluta
J [...] waluta

I obrót: t.....] L..] waluta

(liczba lat, średni obrót):

rok:
rok: [
rok: [

(adres Internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

(liczba lat, średni obrót):)

następującą kwotę:

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-Ci)
wymaganego(-ych) wskażnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w

Nie

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

A: KOMPETENCJE

1

Odpowiedź

2a) Jego roczny (specyficzny) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
lliub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej

.

ogłoszeniu łub dokumentach zamówienia jest
nast u c
Y „•
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Określonej iiczby lat wymaganej w stosownym

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
„.

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

kwalifikacji

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
„zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?

.

OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄcE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy Instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w
częsci IV I nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

cx:

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja co lub sekcje A—D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:

Część IV: Kryteria kwalifikacji

ulub
ib) Jego średni roczny obrót w ciągu

„„

.

2.

O

!ct

50

—.

2”

N

(5

.

°

m

°

fl

[

(

f

[

Tak

Opis

fl
Nie

Kwoty

Daty

Liczba lat (okres ten został
stosownym
ogłoszeniu
lub
zamówienia): [, .,
Odbiorcy

13

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu tat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
Innymi słowy, nalezy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
lak prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezposrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, nalezy
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

—

złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub — wyjątkowo w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:

5) W odniesieniu do produktów lub usług o

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:

3)
następujących
Korzysta
urządzeń
z
Ec
—.
oraz
środków
w
celu
N c_ echnicznych
żapewnienia jakości,
a jego zapiecze
„X
iiaukowo-badawcze jest następujące:
O
J1

tr

L

2) Może skorzystać z usług następujących
.pracowników
technicznych
lub
służb
w
tych
4chnicznych41,
szczególności
dpowiedzialnych
za
kontrolę
jakości:
N przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
zio następujących pracowników technicznych lub
łużb technicznych o wykonanie robót:

ib) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usłuąi:
W okresie odniesienia wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:
wskazany w
dokumentach

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót

[

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): I...]
Roboty budowlane: [

ta) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:

budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

Odpowiedż:

Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinIen przedstawić Informacje jedynie w przypadku gdy Instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

°

°

[

]. [
]. [
I. [

I
I
[

Tak

fl

Nie

Nie

fl

I

—

Tak

II
U

Nie

][

J

—

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

fl Tak 1]

fl

[

[

J

Rok, liczebność kadry kierowniczej:

[

f
]„ [
]„ I

„

(
[

Rok, średnie roczne zatrudnienie

[

b)

a)

14

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę
Należy zauważyć, ze leżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców Izob powyze, część II sekcja C).

dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na

świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:

podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić

realizacji zamówienia:

narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby

9) Będzre dysponował następującymi

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

zarządzania środowiskowego:

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

6) Następującym wykształceniem I
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w

kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie

zJ1

.n

„-„
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„
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„Or—
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—

4i.

Z

][

][

SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

[

(adres jnternetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

[...]

i

normy

—.

Cz,wykonawca będzie w stanie przedstawić
aśiadczenia sporządzone przez niezależne
stkj, poświadczające spełnienie przez
„onawcę wymogów określonych systemów
utrnrm zarządzania środowiskowego?
żJii nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
„ak inne środki dowodowe dotyczące systemów
Iunorm zarządzania środowiskowego mogą
zoać przedstawione:
eli odnośna dokumentacja jest dostępna w
foj1ie elektronicznej, proszę wskazać:
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Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:
leżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

Systemy zapewniania jakości
zarządzania środowiskowego

][

Nie

] [......]

Nie

][

[

][......][

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

[

fl Tak fl

[......][

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

[

fl Tak J

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy Instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienIa, o których mowa w
ogłoszeniu.

D:

zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
leżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Jf

„

„°

—

podpis(-y):

[
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Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
owanu, dokładne dane refewncyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostępu.
Wzalemości od wdrożenia wdanym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2O14124iUE.

Data, miejscowość oraz —jeżeli jest to wymagane lub konieczne

Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części 1, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać częśćlsekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (Skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym

b) najpóżniej od dnia 18 kwietnia 2018 rmn, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
dowolnym państwie członkowskim47, lub

Niżej podpisany(a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II—V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.

Część VI: Oświadczenia końcowe

[

tadres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

Nie45

[....]

W następujący sposób spełnia obiektywne I
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
leżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej, proszę wskazać dla
każdego z nich:

D Tak fl

Odpowiedź:

Ograniczanie liczby kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

Wykonawca powinien przedstawić Informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
iub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te Informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentuainie naieży przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu iub W dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego I partnerstwa innowacyjnego:

Funduse

Unia Europejska

(ni rastru1ura i rouowIso
.

FunduszSpojnosci

.

W

E I b I

Projekt; „MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ELBLĄG”
działanie 2.3 „,Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Projekt nr POIS.02.03.00-00-0025/17
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020,
—

-

Załącznik nr 7 do SIWZ
(składany na wezwanie Zamawiającego)
WYKONAWCA

Nazwa wykonawcy
Adres
NIP

OŚWIADCZENIE

dla zamówienia pn.:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. MAZURSKIEJ 47
W ELBLĄGU”

Oświadczamy, że
1) nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne /
wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wobec czego
dołączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności *;
2) nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne;
3) nie wydano wobec nas 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 Prawo zamówień publicznych;
4) nie wydano wobec nas ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepis6w o zabezpieczeniu społecznym w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych;

*
-

5) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
niepotrzebne skreślić.
dnia

R boty budowlane „pRzEBuDowA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL.MAZURSKIEJ 47 W ELBLĄGU”
Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

