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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331517-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rząśnia: Roboty budowlane
2020/S 135-331517
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rząśnia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL714
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 16
Miejscowość: Rząśnia
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Cimcioch
E-mail: przetargi@rzasnia.pl
Tel.: +48 446317122
Faks: +48 446317129
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?
place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?
place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola
Numer referencyjny: UGB.271.14.2020.PC

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje:
— część I zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała,
— część II zamówienia: budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Biała od oczyszczalni do studni B65 oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Gołębiniec,
— część III zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle,
— część IV zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Pęciaki i Biała-Działy,
— część V zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BiałaPrzysiółek i Biała-Ameryka wraz z
terenem PKP.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140 Roboty drogowe
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45312310 Ochrona odgromowa
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Część I zamówienia: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała w zakresie:
— kanalizacja grawitacyjna o długości około 6 640,0 m,
— kanalizacja ciśnieniowa o długości około 2 191,3 m,
— tłocznia ścieków 4 kpl.,
— odtworzenia nawierzchni.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rekojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 130 000 PLN, na
zasadach i w jednej z form określonych w SIWZ.
Terminy realizacji robót określone w niniejszym ogłoszeniu są terminami końcowymi, natomiast terminy
końcowe danych odcinków zostały określone w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała od oczyszczalni do
studni B65 oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Gołębiniec
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45262522 Roboty murarskie
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100 Roboty malarskie
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
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45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000 Tynkowanie
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała od oczyszczalni do
studni B65 oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Gołębiniec:
— oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna,
— kanalizacja grawitacyjna o długości około 3 950,9 m,
— kanalizacja ciśnieniowa o długości około 1 340,5 m,
— wodociąg o długości około 403,1 m,
— tłocznia ścieków 3 kpl.,
— odtworzenia nawierzchni i zagospodarowanie terenu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rekojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 145 000 PLN, na
zasadach i w jednej z form określonych w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45233140 Roboty drogowe
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45312310 Ochrona odgromowa
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rząśnia, miejscowości Gawłów i Rekle

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle w zakresie:
— kanalizacja grawitacyjna o długości około 6 812,0 m,
— kanalizacja ciśnieniowa o długości około 3 915,2 m,
— tłocznia ścieków 6 kpl.,
— odtworzenia nawierzchni.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 160 000 PLN, na
zasadach i w jednej z form określonych w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Pęciaki i Biała-Działy
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140 Roboty drogowe
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45312310 Ochrona odgromowa
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45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Pęciaki i Biała-Działy w zakresie:
— kanalizacja grawitacyjna o długości około 3 365,8 m,
— kanalizacja ciśnieniowa o długości około 1 343,8 m,
— tłocznia ścieków 4 kpl.,
— odtworzenia nawierzchni.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 76 000,00 PLN, na
zasadach i w jednej z form określonych w SIWZ.
Terminy realizacji robót określone w niniejszym ogłoszeniu są terminami końcowymi, natomiast terminy
końcowe danych odcinków zostały określone w SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Przysiółek i Biała-Ameryka wraz z terenem PKP
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140 Roboty drogowe
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45312310 Ochrona odgromowa
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Przysiółek i Biała-Ameryka wraz z terenem PKP w zakresie:
— kanalizacja grawitacyjna o długości około 2 427,2 m,
— kanalizacja ciśnieniowa o długości około 828,3 m,
— tłocznia ścieków 3 kpl.,
— odtworzenia nawierzchni.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagania dotyczące wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem
terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 51 000,00 PLN, na
zasadach i w jednej z form określonych w SIWZ.
Terminy realizacji robót określone w niniejszym ogłoszeniu są terminami końcowymi, natomiast terminy
końcowe danych odcinków zostały określone w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Ciąg dalszy z sekcji III.1.3
... lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu oraz posiadającymi co najmniej
5 letnie doświadczenie zawodowe;
c) wykaże, iż dysponuje osobami, które pełnić będzie funkcję kierowników robót w branży, elektrycznej i
drogowej posiadające określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń oraz każdy co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
4) dla części IV zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy sieci wod-kan wraz z przyłączami, przepompowniami lub tłoczniami o wartości zadania min 7 000
000 PLN netto. Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) wykaże, iż dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą określone
przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej bez żadnych ograniczeń obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym
zamówieniu oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
c) wykaże, iż dysponuje osobami, które pełnić będą funkcję kierowników robót w branży elektrycznej i drogowej,
posiadającymi określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez żadnych ograniczeń oraz każdy co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
5) dla części V zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy sieci wod-kan wraz z przyłączami przepompowniami lub tłoczniami o wartości zadania min 4 000
000 PLN netto. Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) wykaże, iż dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą określone
przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej bez żadnych ograniczeń obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym
zamówieniu oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
c) wykaże, iż dysponuje osobami, które pełnić będzie funkcję kierowników robót w branży elektrycznej i
drogowej, posiadającymi określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń oraz każdy co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni ten warunek, jeśli:
1) dla części 1, 2 i 3 zamówienia:
— wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 5 000 000 PLN,
— wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN;
2) dla części IV zamówienia:
— wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 3 000 000 PLN,
— wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN;
3) dla części V zamówienia:
— wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000 PLN,
— wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu wymaganych standardów.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w każdej z części zamówienia, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów i oświadczeń:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 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. Wzór
wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego 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 nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 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;
4) 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;
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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu 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 2016 r. poz. 716) zgodnie z
wzorem nr 5 do SIWZ;
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
9) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) dla części I zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy sieci wod-kan wraz z przyłączami, przepompowniami lub tłoczniami o wartości zadania min 12 000
000 PLN netto. Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) wykaże, iż dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą określone
przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej bez żadnych ograniczeń obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym
zamówieniu oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
c) wykaże, iż dysponuje osobami, które pełnić będzie funkcję kierowników robót w branży elektrycznej i
drogowej, posiadającymi określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń oraz każdy co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
2) dla części II zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
— co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wod-kan wraz z
przyłączami, przepompowniami lub tłoczniami o wartości zadania min 12 000 000 PLN netto,
— co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy mechaniczno-biologicznej
3

oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 250 m /d.
Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) wykaże, iż dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy,posiadającą określone
przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej bez żadnych ograniczeń obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym
zamówieniu oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
c) wykaże, iż dysponuje osobami, które pełnić będzie funkcję kierowników robót w branży konstrukcyjnobudowlanej, elektrycznej i drogowej posiadającymi określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez żadnych ograniczeń co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe;
3) dla części III zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy,
rozbudowy sieci wod-kan wraz z przyłączami, przepompowniami lub tłoczniami o wartości zadania min 12 000
000 PLN netto. Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) wykaże, iż dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone
przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej bez żadnych ograniczeń obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub ...
Ciąg dalszy w sekcji III.1.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu wymaganych standardów.
Cd. wykazu dokumentów i oświadczeń z pkt III.1.2
10) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 11 do SIWZ;
11) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający
przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje w tym zakresie określone w SIWZ rozdz.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą/Wykonawcami zostaną zawarte wg wzorów
stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Zawarte umowy będą jawne i będą podlegać udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
3. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy – na zasadach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

15/07/2020
S135
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 14

Dz.U./S S135
15/07/2020
331517-2020-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 14

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://
miniportal.uzp.gov.pl/
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (tj. ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia) pokój nr 16 (sala
posiedzeń) dnia 17 sierpnia 2020 r., godz. 10.10.
Szczegółowe informacje odnośnie warunków otwarcia ofert w rozdziale 15 SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Michał Krawczyk – pracownik Referatu
Budownictwa, Inwestycji i Promocji Gminy, tel. + 48 446317122 wew. 239 w godz. urzędowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Dotyczy wszystkich części zamówienia: Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy
Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Rząśni (pokój nr 23), w godzinach
urzędowania Zamawiającego. Za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej pobiera
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się opłatę w wysokości 1 000,00 PLN brutto od każdej z części zamówienia. Płatność w terminie 14 dni od
otrzymania faktury wystawionej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2020
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