Rzeszów, dnia 31.08.2017 r.
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
NR P-24/2017
Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18,
tel. 17 85 09 600, faks: 17 85 09 658
e-mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Nazwa zamówienia:
„Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej
ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie”

„0”

od

SUW przy

Kod CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków..
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
zadania
pn.
„Przebudowa
(modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od SUW przy ul. Zwięczyckiej do
Al. Wyzwolenia w Rzeszowie”.
Szczegółowy zakres robót oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostały
w załączonej dokumentacji technicznej oraz niniejszej SIWZ tworząc razem integralną
całość.
Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się, aby Wykonawca
uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia zapoznając się z terenem budowy i jego otoczeniem.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt umieścić tablicę informacyjną
wynikającą z przepisów prawa budowlanego.
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo finansowy określający co
najmniej terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac
wraz
z
nakładami
finansowymi.
Harmonogram
ten
przedłoży
Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót i urządzeń zgodnie z: Księgą
Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów
polityki spójności na lata 2014-2020, Strategią komunikacji polityki spójności na lata
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2014-2020, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych
polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, w
szczególności zobowiązany jest umieścić tablicę informacyjną oraz
pamiątkową.
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach
opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia: do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy.
Termin zakończenia: do 31-10-2018r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2);
b. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy z wyjątkami, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
c. 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;
d. 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;
e. 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 rozdz. XI. ust.
2 pkt 1) SIWZ.

2.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
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dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy muszą spełnić następujące
warunki:
a. Wykonać w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie
roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub remont
metodą
bezwykopową
za
pomocą
rękawa
termoutwardzalnego
sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej o średnicy min. 800 mm i łącznej długości min.
1500 mb dla każdej z robót.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć wykaz robót budowlanych (wg załącznika nr 3) 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;
(Wykonawcy składający
w formie załącznika nr 3).

ofertę

wspólną

przedstawiają

razem

jeden

dokument

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia ich doświadczenie będzie oceniane łącznie.
b. Dysponować Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, z minimum 5 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, w tym w kierowaniu robotami minimum jednej budowy
dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego
o średnicy min. DN800 i łącznej długości nie mniejszej niż 1500 mb.
W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności
odpowiedzialnych
za
kierowanie
robotami
budowlanymi,
wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, kopie jego uprawnień budowlanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65 ze zm.), (wg załącznika nr 4),
3.

Znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada:
a. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00
złotych (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich
Wykonawców łącznie).
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w/w informacja winna być złożona przez Wykonawcę spełniającego
warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa)
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.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 0realizacji zamówienia.

6.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdz. XI ust.
1 pkt 2)-11) oraz ust. 2 SIWZ.

7.

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

8.

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.

9.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 4.

10.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także z ofertą oświadczenia
i dokumenty o których mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

11.

W przypadku podwykonawstwa przedstawić należy wykaz robót, których wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg załącznika nr 1).

12.

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

pkt b - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
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administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2)

pkt c-e - 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) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

13.

Dokumenty, o których mowa w ust. 12 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. 13 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.

14.

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. 13, 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. 14 stosuje się.

15.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 1 pkt b, składa dokument, o którym mowa w ust. 13 pkt 1), w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
tej osoby. Przepis ust. 14 zdanie pierwsze stosuje się.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia – nie spełnia", w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie IV
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert – cena 100%.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin
Pi (C) = ------------ x 100
Ci
gdzie:
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Pi(C)

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

Cmin

najniższa cena (brutto) spośród ofert;

Ci

cena (brutto) oferty „i”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska największą ilość
punktów.
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
Miejsce składania ofert:
MPWiK Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 18 (Sekretariat Ip., pok. nr 104)
Termin składania ofert: do 14-09-2017r., do godz.: 12:00
Miejsce otwarcia ofert: MPWiK Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 18 (Świetlica Ip.)
Termin otwarcia ofert: 14-09-2017r., godz.: 12:15
Informacje na temat formy składania ofert:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ mają mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty ma być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdz. V ust. 1.
pkt. 4) SIWZ w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W
przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one
opatrzone
przez
Wykonawcę
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
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weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
mają być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być
potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Informacja na temat zakresu wykluczenia:
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert
wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
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 2016 poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz.
176 z późn. zm),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
2);
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;
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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
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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;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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;
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;
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 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie
w postępowaniu
restrukturyzacyjnym
jest
przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, ze 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) 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 ust. 1 pkt 4), chyba że wykonawca dokonał
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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.
3) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.

Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a–c i pkt 3), gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w ust. 1 pkt 2) lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 4), jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się
ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10), jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11), jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2) i 3) oraz 5)–
9), lub ust. 2 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie
szkody
wyrządzonej
przestępstwem
lub
przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
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przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 4.

6.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8), przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia,
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie
zakłóci konkurencji.

7.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3), gdy istnieje powiązanie
między kierownikiem zamawiającego a wykonawcą. Inne osoby, o których
mowa w ust. 2 pkt 3), w przypadku złożenia oświadczenia o istnieniu konfliktu
interesów podlegają wyłączeniu z przedmiotowego postepowania.

8.

UWAGA. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w rozdz. X ust. 3, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 12). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (wg załącznika nr 8).

9.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

10. Wszystkim wykluczonym wykonawcom przekazuje się równocześnie z wynikami
postępowania informacje o ich wykluczeniu, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
11. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.

2.

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:


Ryszard Kempa,
z postępowaniem,

tel.

17 8509716

–

sprawy

formalne

związane



Jan Popek, tel. 728 931 942 – sprawy merytoryczne związane z przedmiotem
zamówienia,

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się
możliwość zmiany takiej umowy:
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1. Strony postanawiają, iż nie będą zmieniały istotnych postanowień umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w chwili
zawarcia umowy i zmiany te nie przekraczają 50% wartości zamówienia
określonego pierwotnie w umowie lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza, w szczególności możliwość zmian umowy:
a.

spowodowanych zmianą nazwy firmy stron umowy,

b.

spowodowanych
i rachunkowych,

c.

zmianę terminów, gdy wystąpiły okoliczności (niezależne od Wykonawcy)
uniemożliwiające wykonanie czynności określonych w umowie,

d.

korzystnych
dla
zamawiającego,
w
szczególności
obniżających
wynagrodzenie wykonawcy bez zmiany przedmiotu zamówienia,

e.

spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych lub
dodatkowych, o ile ich wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia
podstawowego,

f.

w wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

poprawieniem

oczywistych

omyłek

pisarskich

3. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
4. Ponadto Zamawiający może dokonać zmian umowy, o ile łączna wartość zmian
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego
pierwotnie w umowie oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
Termin związania ofertą:
45 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
Wadium:
Zamawiający wymaga wadium w postępowaniu w wysokości 200 000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych,
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c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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