SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu”

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY
Mieczysław Misiaszek

Kijewo Królewskie, 20 maj 2019r.
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Nazwa Zamawiającego: Gmina Kijewo Królewskie
Miejscowość: Kijewo Królewskie
Adres: ul. Toruńska 2; 86 – 253 Kijewo Królewskie
Strona internetowa: www.bip.kijewo.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7:15 – 15:15,
wtorek 8:00 – 16:30, piątek 7:15 – 14:00,
Tel./fax.: tel. 56 686 70 56, fax 56 686 70 56

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2; 86 – 253 Kijewo Królewskie

znak postępowania: RGK.271.2.2019

2

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

oraz

miejsca,

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
•

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie,

•

strona internetowa Zamawiającego – www.bip.kijewo.pl,

•

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

3. Adres zamawiającego: Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2; 86 – 253 Kijewo
Królewskie.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu”
CPV 45.25.21.20 - 5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody;
CPV 45.23.13.00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
CPV 45.11.11.00 - 9 Roboty budowlane w zakresie burzenia
CPV 45.31.00.00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane

2. Na przedmiot zamówienia składa się:
2.1. Demontaż i wymiana istniejącego układu technologicznego,
2.2. Wykonanie nowej instalacji elektroenergetycznej oraz sterowniczej wewnętrznej,
2.3. Demontaż i montaż nowego układu dezynfekcji wody
2.4. Montaż nowego układu pompowania wody
2.5. Wykonanie remontu istniejącego budynku SUW

Szczegółowy zakres całego przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są
w dokumentacji projektowej, SSTWiOR i przedmiarach robót. Wykonawca udzieli gwarancji na
wykonane zadanie co najmniej 36 m-cy, maksimum 60 m-cy. Podane w niniejszej SIWZ oraz
załącznikach nazwy własne (marka, znak towarowy, pochodzenie, producent, dostawca, itd.)
mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech
zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany
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w dokumentacji z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości
określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany
produkt a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie
rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej. Ciężar udowodnienia, że materiał lub
urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego
spoczywa na Wykonawcy. Stosując materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne,
Wykonawca powinien zawrzeć informację o tym w kosztorysie ofertowym. Wykaz urządzeń
równoważnych powinien złożyć każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu na etapie
ofertowania, z wyjątkiem tych oferentów którzy do wyceny przyjęli urządzenia zaprojektowane.
W przypadku zastosowania przez oferenta urządzeń równoważnych, listę tych urządzeń wraz
z parametrami należy załączyć do oferty celem porównania z urządzeniami zaprojektowanymi.
Pożądane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót oraz uzyskał wszelkie informacje
pomocne przy przygotowaniu oferty i zawarciu umowy na realizację w/w zadania.
Zamawiający wymaga wykonania i uzyskania (po zakończeniu zadania) pozytywnych wyników
badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Badania muszą być wykonane w uprawnionym akredytowanym laboratorium.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 1 i 2
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna.
3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót,
czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie
dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców
materiałów budowlanych i itp.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 3 będą na czas wykonywania przez nich robót
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), oraz otrzymywać
wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia
minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).
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5. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące w/w czynności
zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). W odniesieniu do
pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe oświadczenie
należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach
wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym
fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania
wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2019 r. od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten
warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten
warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający
wymaga, aby wykonawca wykazał, że:
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a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył:
- co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody o charakterze oraz złożoności
porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800
000,00 złotych brutto.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która
będzie wykonywała zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów
do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi:
- o specjalności w zakresie instalacji i sieci sanitarnych (kierownik budowy), lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów, która będzie kierowała robotami budowlanymi w ww.
specjalności,
- o specjalności w zakresie instalacji i sieci elektrycznych (kierownik budowy), lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów, która będzie kierowała robotami budowlanymi w ww.
specjalności,
- o specjalności w zakresie konstrukcyjno - budowlanym (kierownik budowy), lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów, która będzie kierowała robotami budowlanymi w ww.
specjalności.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi osoby posiadające wymienione
uprawnienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1- 8
ustawy Pzp.

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
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potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
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 zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1 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. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 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 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty;
2) wykazu 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, zgodnie z
Załącznikiem Nr 5 do SIWZ;
8. W

celu

potwierdzenia

braku

podstaw

wykluczenia

Wykonawcy

z

udziału

w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących
dokumentów:
1) zaświadczenia

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 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;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców.
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, 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;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców.
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
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9. Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1-3 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) 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,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9
pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
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. Zapis ust. 10 stosuje się
odpowiednio.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
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je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
15. Ponadto Wykonawca w ofercie składa:
1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) dokument

potwierdzający

uprawnienia

osoby

(osób)

do

złożenia

oferty,

w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,
3) dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium.
16. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania

z

innym

Wykonawcą

nie

prowadzą

do

zakłócenia

konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
17. 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.
18. 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 realizacji
zamówienia.
19. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 8 pkt 1-3.
20. 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 art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.
21. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
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podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
22. 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.
23. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 17, 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. 17.
24. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy
występujący

wspólnie

ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
25. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
26. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
27. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
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Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum)
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy
żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie:
1) pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1, pkt. 3
2) faksem (nr 56 686 70 56)
3) drogą elektroniczną (adres: przetargi@kijewo.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Jacek Mazalon, Michał Melerski, Dorota Burdzel, Aleksandra Klimkiewicz.
3. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.kijewo.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253
Kijewo Królewskie, pokój nr 1a, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się, że
Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem lub drogą
elektroniczną.
7. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń

i

dokumentów

potwierdzających

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowany

przedmiot

wymagań

określonych

przez

zamawiającego

oraz

pełnomocnictwa.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 8.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na
tej stronie.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5
ustawy stosuje się odpowiednio.
13. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
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14. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a
ustawy stosuje się odpowiednio.
15. Wyjaśnienia do SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
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. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033
z dopiskiem wadium do przetargu na: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Bajerzu"
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul.
Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie w sekretariacie pok. 11, a kserokopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w ar. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
licząc od dnia składania ofert włącznie.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość lub poszczególne części na formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa
w art. 9 ust. 3 ustawy.
9. Oferta musi zawierać wymagane dokumenty określone w Rozdziale 6 SIWZ.
10. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków
i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY".
11. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej
SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez Wykonawcę,
jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego.
12. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
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13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo powinno
zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez
notariusza.
14. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach oferty) winny być
podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
15. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość
trwale spięta.
16. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i trwały uniemożliwiający dekompletację
oferty.
17. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale.
18. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 17, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
19. 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, które każdego z nich dotyczą.
20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
21. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność,
zaadresowanej na adres:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2; 86-253 Kijewo Królewskie
OFERTA NA:
"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu"
ZNAK SPRAWY: RGK.271.2.2019.
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NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
04.06.2019 r. godzina 13:15
22. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
23. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
24. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
25. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby

upoważnione

do

reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać
z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
26. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w terminie do dnia 04.06.2019 roku, do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego - Urząd
Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 11
(sekretariat) 1 piętro.
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę

pod

warunkiem,

że

Zamawiający

otrzyma

pisemne

powiadomienie

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym
w niniejszej Specyfikacji.
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4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty
i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”,
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253
Kijewo Królewskie, 04.06.2019 r. o godzinie 13:15 w pokoju nr 6 (sala narad).
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
10. Oferty będą otwierane według kolejności wpływu u Zamawiającego.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
okresu bezpłatnego serwisowania i warunków płatności zawartych w ofertach.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z wyjątkiem
sytuacji w ust. 14, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający
odrzuca jego ofertę.
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Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie
oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy
i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest
dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia
i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego
przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
Lp.

Opis kryteriów oceny ofert

Waga (znaczenie)

1

cena

60% = 60 pkt

2

okres gwarancji

40% = 40 pkt

3. Ocenie, w oparciu o w/w kryteria oceny ofert, poddane zostaną wyłącznie
niepodlegające odrzuceniu. Opis kryteriów:
1) Kryterium „cena”: maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena” otrzyma oferta
z najniższą ceną.
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej
przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena” wg
wzoru:
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Pc = (Cn/Cb) x 60 pkt,
gdzie:
Pc – ilość punktów w kryterium „cena”;
Cn – najniższa cena ofertowa brutto;
Cb – cena oferty badanej.
2) Kryterium „okres gwarancji” maksymalną liczbę punktów w kryterium „okres
gwarancji” otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, (minimalny okres
gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy).
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej
przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „okres
gwarancji” wg wzoru:
Pg = (Gb/Gn) x 40 pkt,
gdzie:
Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”;
Gb – okres gwarancji badanej oferty (min. 36 miesięcy);
Gn – najdłuższy okres gwarancji (max 60 miesięcy).
Uwaga:
Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36
miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu
gwarancji zamówienia poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum,
spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
P = Pc + Pg
gdzie:
P – łączna ilość punktów;
Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto”
Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”
5. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch
miejsc po przecinku.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę
punktów w kryterium „ceny”, „okres gwarancji”.
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7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru 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 najniższą ceną, lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę
w niniejszym postępowaniu.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na
warunkach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
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5. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału
zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia
wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek
Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.
7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu:
1) opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wymaganych uprawnień osób do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, lub innych uprawnień
umożliwiających wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności
wraz z potwierdzeniem członkostwa tej osoby we właściwej izbie samorządu
zawodowego;

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

wybrana

zobowiązany

będzie

wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej
w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
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8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033
z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr RGK.271.2.2019,

"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu".
9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
10. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
12. Kwota, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
13. 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.
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Wypłata, o której mowa w ust. 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 6 do
SIWZ.
2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy Załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. 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 i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
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9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
17. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiera szczegółowe regulacje prawne
dotyczące środków ochrony prawnej.

Rozdział 18. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
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2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w pkt 4 Formularza ofertowego
Załącznik Nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia,

wykonawca

obowiązany

jest

zastąpić

tego

podwykonawcę

lub

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Rozdział 19. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia
zgodnie z art. 36a ust. 2
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez Wykonawcę.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie
przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający
określa takie wymagania
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Rozdział 21. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub
usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli
zamawiający określa takie informacje
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Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi
określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Rozdział 22. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie
umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa
taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3
Zamawiający nie wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie
umowy.

Rozdział 23. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze
umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Nie dotyczy.

Rozdział 24. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.

Rozdział 25. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający
dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 26. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Strona internetowa: www.bip.kijewo.pl
Adres e-mail: przetargi@kijewo.pl.

Rozdział 27. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje
rozliczenia w walutach obcych
Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).

Rozdział 28. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie przewiduje:
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1) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
3) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu , z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy określone zostały w Rozdziale 2
pkt 3-4 niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie
w postaci katalogu elektronicznego oraz dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą
wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie na
stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.kijewo.pl.

Rozdział 30. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat
Załącznik Nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 6 Projekt umowy
Załącznik Nr 7 Dokumentacja techniczna
Załącznik Nr 8 Przedmiar robót
Załącznik Nr 9 Klauzula informacyjna "RODO"
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