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Ogloszenie nr 57 1 944-N-2020 z dnia 2020 -08 -07 r.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o,: ,, Wiercenie studni awaryjnej nr VA dla studni

nr V na terenie ujgcia w6d podziemnych w miejscowo5ci sucha G6rna , gm. Polkowice. ,,

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - Roborv budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczarie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy : Zam6wienia publicznego

Zamriwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig *al4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno6d ich wyodrgbnionych organizaryjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wska:inik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w afi.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30o/o, os6b zatrudniony ch przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiaj4cy powierryVpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie
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postgpowania:

Postgpowanie jest prz eprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Je2eli tak, naleZy wymieni6 zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wrazz danymi

do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 39055865900000, ul. ul. D4browskiego 2,59-100 Polkowice, woj. dolnoSlqskie,

paristwo Polska, tel. 768 462 9l l, e-mail w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl, faks 768 462 960.

Adres strony internetowej (URL): www.pgm-polkowice.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moina uzyskad dostgp do nar4dzi i urz4dzeA lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostEpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ,{CEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Aeieti dotyczDz

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z

innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowanla

odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez ka2dego z

zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
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pozostatych zamawiaj 4cych) :

1.4) KOMUNTT(ACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wynagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:
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plsemnl9

Adres:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o. 59-100 Polkowice, ul. D4browskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzqdzi i urz4dzerfi lub format6w plik6w,

kt6re nie se og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzqdzi mozna uzyskai pod

adresem: (URL)

CJA II: PRZED

ILI) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: ,, Wiercenie studni awaryjnej nr VA dla

studni nr V na terenie ujgcia w6d podziemnych w miejscowo6ci sucha G6ma, gm. Polkowice. ,,

Numer referencyjny: Nr sp.13/2020

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

IL2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czgSciorvych

Zam6wienie podzielone jest na czgdci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna sklada6 w odniesieniu

do:

Zamawiajqcy zastrzeg sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czg5ci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re mo2e zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zqkres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub robdt

budowlanych luh okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowaryjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zam6wienia jest wiercenie studni awaryjnej nr Va dla studni nr V na

terenie ujgcia w6d podziemnych w miejscowoSci Sucha G6ma, gm. Polkowice. 2. Przedmiot

zam6wienia bgdzie wykonywany na podstawie i zgodnie z PROJEKTEM ROBOT

GEOLOGICZNYCH autorstwa: PRO-AQUA Biuro Projekt6w ;53-617 Wroclaw; ul. Zielonog6rska

2215 mgr Waldemar Kledta 3. Zakes podstawowy rob6t stanowi4cy przedmiot umowy zostal opisany

dokumentami takimi jak: a) Projekt rob6t geologicznych b) specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru rob6t budowlanych. 4. Zadanie obejmuje: a) wiercenie studni awaryjnej Va w odlegloSci ok.

l0 m od studni nr V na ujgciu w Suchej G6rnej, systemem mechanicznym udarowym,, na sucho" w

rurach oslonowych 20'do glgb. ok. 23,0 m ppt oraz w rurach oslonowych 18' do docelowej gtgb. 44,0

m ppt. z mo2liwoSci4 prowadzenia prac do 48,0 m ppt.; b) prace geodezyjne, c) opracowanie dodatku

do dokumentacji hydrogeologicmej w zwi4zkt z odwierceniem studni ; d) opracowanie i zloZenie

planu ruchu zakladu do OUG we Wroclawiu w celu uzyskania decy4i zatwierdzaj4cq, e) wykonanie

inspekcji TV po wykonaniu otworu i przekazanie na no3nikach CV dla Zamawiaj4cego. 5. Prace

laboratoryjne po stronie zamawiaj4cego. Zamawiaj 4cy lest zarz4dc4 Akredytowanego Laboratodum

Zakladowego. 6. Zagospodarowanie wody z pompowania pr6bnego leZy po stronie Zamawiajqcego.

7. Wykonawca zobowipany jest do biez4cej wsp6lpracy z osob4 pelni4c4 funkcjg nadzoru

hydrogeologicznego i innymi osobami bgd4cymi przedstawicielem zamawiaj4cego. 8. Opiaty

wynikaj4ce z uzyskania stosownych decyzji organ6w administracji po stronie Zamawiaj4cego.

II.5) Gl6wny kod CPV: 45262220-9

Dodatkowe kodv CPV:

IL6) Calkowita warto5d zam6wienia (eieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):
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(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita

mal*ymalna v)artoit w calym olrresie obowiqzywania urnowy ramowej lub dTnamicznego systemu

zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okredlenie przedmiotu, wielkoici lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa wart.67 ust. I pkt6lubwart. l34ust.6pkt3 ustawy Pzp:

Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwo56 udzielenia zam6wien, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6,

polegaj4cych na powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, kt6rych zakres stanowii bgdzie nie

wigcej niz 50% wartoSci zam6wienia podstawowego. Powy2sze zam6wienie udzielane bgdzie moglo

byd w okesie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy

rob6t budowlanych.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala z w^rt^

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lub llniachz 75

lub

data rozpoczgciaz lub zakofrczeniaz

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

[I.1) WARUNKT UDZTALU W POST4POWANTU

III.1.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o

ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okre6lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie precyzuje w tym zakesie wymaga6, kt6rych spelnianie
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Wykonawca zobowiqzany jest Wkazae w spos6b szczeg6lny.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie precyzuje w tym zakresie wymagaf, kt6rych spelnianie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazal w spos6b szczegllny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

Okreilenie wanrnk6w: Wykonawca spelni warunek j eieli wyketk: - naleiryt4 realizacjg w okesie

ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladaaia ofert, aje2eli okes prowadzenia

dzialalno6ci jest kr6tszy - to w tym okesie, co najmniej : wykonanie rob6t budowlanych

zbli2onych do przedmiotu niniejszego zam6wienia o charakterze wiercenia min 5 otwor6w

studziennych metod4 na sucho w rurach oslonowych z zabtdow4 filtra Johnson o glgbokoSci min

40 metr6w - moZliwo56 dysponowania personelem posiadaj4cym uprawnienia i dodwiadczenie w

zakresie zgodnym z przedmiotem zam6wienia tj.: co najmniej jedn4 osob4, skierowan4 przez

wykonawcg do realizacji przedmiotowego zam6wienia posiadaj4c4 odpowiednie uprawnienia do

kierowania robotami wiertnicrymi o glgbokodci min 40 m wydane przez wla6ciwy Okrggowy

Urz4d G6miczy lub Marszala Wojew6dztwa. Odno5nie w/w uprawnieri zamawiajqcy dopuszcza

waZne uprawnienia budowalne- wydane na podstawie uprzednio obowi4zuj4cych przepis6w,

odpowiednio w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu niniejszego zamowienia.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Tak

Informacje dodatkowe: 1.W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zam6wienia warunki, o kt6rych mowa w rozdz.lll. pkt 1 .2) SIWZ zostan4 spelnione wyl4cznie

jeZeli: co najmniej jeden z nich wyku2e nale2ytq realizacjg w okresie ostatnich pigciu lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - to w tym

okresie, co najmniej : -wykonanie rob6t budowlanych zblizonych do przedmiotu niniejszego

zam6wienia o charakterze wiercenia min 5 otwor6w studziennych metod4 na sucho w rurach

oslonowych z zabudowq filtra Johnson o glgboko5ci min 40 metr6w 2 .Zamawial4cy zastrzega

sobie obowi4zek osobistego wykonania przez wykonawcg kluczowych czgSci zam6wienia w
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zakresie wykonania rob6t wiertniczych wraz z montaZem filtra. 3.Na podstawie art. 29 ust 3a (

oraz w zwi4zku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiaj4cy wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o praca (pelny etat) przez Wykonawcg lub podwykonawcg co najmniej 3 osoby

wykonujqce wskazane ponizej czynnoSci w trakcie realiz.acji przedmiotowego zam6wienia: a)

czynnoSci zwiqzane z wykonywaniem prac wiertniczych tj. wszelkie prace operator6w sprzgtu

zwi4zane z wykonaniem zam6wienia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2\ Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.S ustarvy

Pzp Tak Zamawial4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

(podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OsWLq.nCZeilr SKT,ADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPET,NIA WARUNKI UDZIAN.U W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

O3wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEfi LUB DOKUMENT6W, SKI,ADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 WPOST4POWANTU NA WIZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3
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USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznoiciach, o kt6rych mowaw art.24

ust. 1 pkt. 12-22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. I i 8 ustawy, Zamawiajqcy i4da nastgpuj4cych

dokument6w: a) odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalno5ci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt I ustawy; b)

zaSwiadczenia wla5ciwego naczelnika urzgdu skarbowego, potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca nie

zalega z opLacaniem podatk6w, wystawionego nie wczeSniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem

terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca zawarl

porozumienie z wladciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleinoici wraz z

ewentualnymi odsetkami albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub

grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie

na raty zalegtych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu; c)

zaiwiadczenia wlaSciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczefi Spolecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj4cego,2e

Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spolecme lub zdrowotne,

wystawionego nie wcze3niej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca zawarl porozumienie z wla5ciwym organem w

sprawie splat tych nale2noSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnoSci

uryskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raly zaleglych platnoSci

lub wstrzymanie w calo3ci wykonania decyzji wladciwego organu; d) odwiadczenia Wykonawcy o

braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s4du lub ostatecznej decyzji administracyjnej

o zaleganiu z uiszczaniem podatk6q oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument6w potwiedzaj4cych

dokonanie platnoSci tych naleZnoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie

wi4Z4cego porozumienia w sprawie splat tych nale2nodci; e) o6wiadczenia Wykonawcy o braku

orzeczenia wobec niego tytulem Srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig o zam6wienie

publicme; f) oSwiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatk6w i oplat lokalnych,

o kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z

2016, poz.716).W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych si9 o udzielenie zam6wienia
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ww. dokumenty Wykonawca sklada ka2dy z Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie.

m.t WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 WPOST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO WCELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I
USTAWYPZP

ilr.s.l) w ZAKRESIE SPELNTANTA WARUNKoW UDZTAT,U W POST4POWANTU:

a) wykaz dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku dwiadczeri okresowych lub ciqglych

r6wnie2 wykonywanych, w okesie ostatnich 3lalprzed uptywem terminu skladalia ofeft albo

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalno5ci

jest k6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoici, przedmiotu, dat wykonania i

podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w

okre5laj4cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub sq wykonywane nale{cie, przy

czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz kt6rego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku Swiadczef okresowych lub

ci4glych s4 wykonywane , a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy; w

przl'padku Swiadczeri okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje b4d2 inne

dokumenty potwierdzaj4ce ich nalezyte wykonywanie powinny by6 wydane nie wcze5niej niz 3

miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu; b) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia

publicmego, w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakoSci lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnief, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a

takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacjq o podstawie do dysponowania

tymi osobami; c) zobowi4zanie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, w sytuacji oke5lonej w art. 22a ustawy.

Je2eli v"ykaz, oSwiadczenia lub inne zlo2one przez wykonawcg dokumenty bgd4 budzii

w4tpliwoSci Zamawiaj4cego, Zamawiaj1cy mohe zwr6ci6 sig bezpodrednio do wlaSciwego

podmiotu, na rzeczkt6rego dostawy byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty

w tym zakresie.
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rrr.5.2) w ZAKRESIE KRyTf,,RroW SELEKCJI:

rrr.o wyKAz oSwlrcznx LUB DoKUMENT6w sxr,auANycH rptZEZ

WYKONAWCq W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

porwrERDZENrA oKoLIczNoScr. o xt6Rycn nrowA w ART.25 usr. I pKT 2

USTAWYPZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - IIL6)

l.Pelnomocnictwo wystawione dla osoby skladaj4cej ofertg, podpisane przez osobg upowa2nion4

do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika.2.W

przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie, do oferty musi byd dol4czony

dokument ustanawiaj4cy przez Wykonawc6w chc4cych startowai wsp6lnie wsp6lnego

pelnomocnika. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zarnieszczpnia na stronie intemetowej

Zamawiaj4cego informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekale zamawiajqcemu

o5wiadczenie o przynaleZnoSci lub braku przynale2noici do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej

mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo2eniem o3wiadczenia, wykonawca mo2e

przedstawii dowody, 2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.r) OPrS

IV. l, 1) Tryb udzielenia zam6wienia: P rzetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiajqcy 24da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia jest wniesienie przed terminem

skladania ofert wadium w wysokoSci 4.000 zl (slownie: cztery tysiqce zlotych).

IV.l.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog5w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloienie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dolQczenia do ofert

katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZLoAenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6% kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetmg ograniczony, negocjocje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

formie katalog6w elektronicmych:

Przewiduje sig pobranie ze zloionychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podad adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y podai, kt6re informacje zostan4 udostqpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowad (minimalne wysokoSci post4pief):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji
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technicznych w zakresie polqczeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pien, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Tneazenie

Cena ryczaltowa brutto 60,00

Okres udzielonej gwarancji jakoSci 40,00

IV,2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w aft.24a ust. I ustawy Pzp (pnelarg

nieograniczony)

Nie

IV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zasfizeienie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacie dodatkowe

https ://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl ikowanego.aspx?id-87 ll..
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o $ysoko5ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeheli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogranicznnialiczby rczwi4zair.

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq

odpowiada6 wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:
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Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz4dzeh informatycmych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokodci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pieir, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

wz6r umowy

Wymagania doty czqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

l. Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania

umowy w wysokoSci 10 Yo ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto).

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMTANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowier[ zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wz6r umowy zostaL zarnieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralna

czgit,. Poza przypadkami okredlonymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp przewiduje sig

nastgpuj4ce warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: l. Dopuszcza sig

zmiang przedstawicieli stron z przyczyn niezale2nych od stron (sily wyLsze*, zdarzenia losowe ,stan
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epidemiologiczny itp.), zmiana wymaga wyl4cznie pisemnego powiadomienia przez strony umo!\y,

2. Dopuszcza sig zmiang zapis6w umownych stanowi4cych oczywistq omylkg, 3. Termin realizacji

zam6wienia mo2e ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku: a)

wyst4pienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru sytuacji nie przewidzianych na etapie

zawarcia umowy oraz innych uniemo2liwiajqcych wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami

technologii: opad6w deszczu, gradu itp.. Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluZony o iloSi

dni wystgpuj4cych niekorzystnych warunk6w atmosferycznych. Zamawiaj4cy pisemnie powiadomi

Wykonawcg o wznowieniu rob6t, b) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej

co mo2e powodowai brak moZliwoSci dotrzymania pierwotncgo terminu zakofczenia realizacji

zawwtej umowy, c) koniecznoSci uzyskania niemo2liwych do przewidzenia na etapie planowania

inwestycji: danych, zg6d lub pozwoleri os6b trzecich lub wladciwych organ6w d) wstrzymania

realizacji prac objgtych umow4, co uniemo2liwia terminowe zakohczenia realizacji przedmiotu

umowy. e) gdy Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy zam6wienia w trybie zam6wienia z wolnej rgki na

realizacjg rob6t, o kt6rych mowa w art.67 lub rob6t dodatkowych, o kt6rych mowa w art. 144 ustawy

Prawo zam6wiefi publicznych. f) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowo-

technicznej uniemo2liwiaj4cych prawidlow4 realizacjg przedmiotu umowy termin zakoriczenia rob6t

moze zosta6 przedluZony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowo-

technicznej g) zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego prz ez Zamawiajqcego, w trakcie

realizacji prac lub z przyczyn niezaleLnych od Wykonawcy (sil wy2szych), maj4cych wplyw na

termin realizacji zam6wienia h) stanu epidemiologicznego w kraju; Termin zostaje w6wczas

przedluzony o czas potrzebny do realizacji zadania, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez organy

nadrzgdne; w celu zachowania nalezytej ostroZno6ci, moZliwo6ci realizacji umowy itp.4.

Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo56 zmiany zakresu rzeczowego rob6t dokonanego przez

Zamawiaj4cego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezaleZnych od Wykonawcy ( koniecznoSci

zmiany technologii wykonywanych prac , sil wy2szych*, zg6d lub pozwoleri os6b trzecich lub

wla3ciwych organ6w itp. ) 5. Dopuszcza sig zmiang dokonan4 na podstawie art.23 pkt I ustawy

Prawo budowlane -zmiang dokonanq w rozwi4zaniach projektowych , jeZeli sq one uzasadnione

koniecznoSci4 zwigkszenia bezpieczerlstwa w realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu

budowy. 6. Dopuszcza sig zmiang dokonan4 na podstawie art. 20 ust. I pkt 4 lit. b) ustawy Prawo

budowlane - uzgodniona moZliwoSi wprowadzenia rozwi4zah zamiennych w stosunku do
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przewidzianych w Projekcie Rob6t Geologicznych , zgloszonych przez kierownika rob6t lub

inspektora nadzoru hydrogeologicznego. 7 . Dopuszcza sig zmniejszenie wysokoSci wynagrodzenia w

przypadku wystqpienia prac lub rob6t zaniechanych. 8. Dopuszcza sig wprowadzenie rob6t

zamiennych , kt6re s4 koniecme ze wzglgdu na zaistnienie sytuacji, kt6rej nie mo2na bylo

przewidzie6 w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiajqcego. 9. Dopuszcza

sig odpowiedniq zmiang wysokodci wynagrodzenia ( zwigkszenie/zmniej szenie) w przypadku

wyst4pienia rob6t zamiennych na zasadach okreSlonych w umowie. 10. Dopuszcza sig : - zmianE

nazw, siedziby stron umowy, nr kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych; - wprowadzenie

lub zmiang podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po akceptacji

zamawiajqcego; - zmiang os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadz6r nad przedmiotem umowy; -

zmianE formy zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy; - zmiang sposobu platnodci - z

przyczyn niezaleLnych od wykonawcy lub kt6rych nie moZna bylo przewidziel lub maj4cych wplyw

na realizacjg zam6wienia *sila wy2sza - wydarzenie lub okoliczno6i o charakterze nadzwyczajnym,

na kt6r4 Wykonawca ani Zamawiaj4cy nie majq wplywu; wystqpieniu kt6rej Wykonawca ani

Zamawialqcy, dzialajEc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; kt6rej, w

przypadku jej wystqpienia, Wykonawca ani Zamawiaj4cy, dzialapc racjonalnie, nie mogli unikn4i

lub jej przezwycigZy|; orazkt6ra nie moZe by6 zasadniczo przypisana Wykonawcy ani

Zamawiaj4cemu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6,1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ezeli dotyczy):

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6,2) Termin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2020-08-26, godzina: 1 1 :30,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczonn negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai oowodv:
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Jgzyk lub jgryki, w jakich mog4 byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> jgzyk polski

IV,6.3) Termin zwi4zuni^ ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Pnewiduje sig uniewlZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprryznania 6rodk6f kt6re mia$ by(. przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub cz96ci

zam6wienia: Nie

IV,6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNTK r - TNFORMACJE pOTYCZACE OFERT CZ4sCrOWyCn
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