
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382175278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grudziądzka 11

1.5.2.) Miejscowość: Łasin

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-320

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 4512401

1.5.8.) Numer faksu: 56 4664778

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgklasin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgklasin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

komunalna spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbc5aba7-887f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020012/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 10:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zgklasin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz za
pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@zgklasin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania
oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO określona została w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 673/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie oczyszczalni
ścieków dla Miasta i Gminy Łasin. 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części,
roboty budowlane stanowią nierozłączną i niepodzielną całość do wykonania w ramach jednego
zamówienia (umowy). 3. Główne elementy przedmiotu zamówienia obejmują zakres robót: a)
komora pomiarowa ścieków z miasta, b) komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, c) komora
pomiarowa ścieków stacji zlewnej, d) sito kanałowe, e) krata z jednorazowymi siatkami, f)
studnia rozdzielcza powietrza do stawu Nr 4, g) studnia przelewu awaryjnego, h) piaskownik, i)
stacja zlewna, j) przepompownia ścieków operacyjna, k) przepompownia ścieków
oczyszczonych, l) wentylatory, m) przewód ścieków z piaskownika, n)poletko do odwadniania
piasku, o) przewody sprężonego powietrza, p) przewód doprowadzający ścieki z miasta, q)
przewody drenażowe, r) przewód przelewowy, s) przewód wód nadosadowych, t) przewód
ścieków oczyszczonych, u) stawy, v) zagospodarowanie terenu - drogi, chodniki i ogrodzenie, w)
elektryka, x) rozruch. 4. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie budowlano-
wykonawczym, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB), stanowiących jako dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 5 do
SWZ. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą do wyceny zamówienia. Cena ofertowa
(ryczałtowa) w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ) winna być podana bez konieczności
załączenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według przyjętego kryterium. Szczegółowy opis kryteriów, którymi
zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert zawiera dział XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentu, na kwotę nie mniejszą niż
1.000.000,00 zł brutto, b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
tego ubezpieczenia, nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto.2) w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:- 1
robotę budowlaną w branży sanitarnej związaną z oczyszczaniem ścieków o wartości minimum
1.000.000,00 zł brutto (w jednym zamówieniu),b) dysponuje lub będzie dysponował osobami,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie
przepisów obowiązujących w czasie ich wydania (jeżeli dotyczy), w poniżej wskazanej
specjalności: - 1 osoba - pełniąca funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, odpowiadające
wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane, - 1 osoba – pełniąca funkcję kierownika
robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń odpowiadające
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wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4a) składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:- Nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 4a), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca złoży:a)
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem; b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca
nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w pkt a) i b), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający
sposób potwierdzają spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.W zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót – przygotowany wg Załącznika nr 6 do
SWZ.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których
mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.Wykaz osób przygotowany wg Załącznika nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 2 do SWZ), oświadczenie
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie –
załącznik nr 3 do SWZ).Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
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udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł brutto.2. Wadium wnosi
się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3)
gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: BS
Brodnica 04 9484 1033 2325 0355 0058 0001 z dopiskiem „wadium dot. postępowania 673/2021
- Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin”.6. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum
Wykonawców dokumenty wymienione w pkt VIb ppkt 5.1, 5.2 i 5.3 składa ten Wykonawca,
członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w
postępowaniu. Oznacza to, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
konsorcjum Wykonawców, wykazują spełnienie warunków:a) przez jednego Wykonawcę – w
zakresie posiadania osoby do realizacji zamówienia i/lub doświadczenia i/lub sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, lubb) łącznie przez 2 lub więcej Wykonawców/łącznie przez
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
doświadczenie – wykaz wykonanych robót budowlanych wykazuje jeden z Wykonawców, osoby
wymagane na spełnienie warunku udziału oraz potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej inni Wykonawcy). Ponadto, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru
Wykonawcy).Do oferty należy dołączyć: Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy
ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §5,
za zgodą stron w przypadku: a) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych przez
uprawnione organy administracji publicznej lub samorządowej. c) wstrzymania robót przez
Inspektora nadzoru na wniosek kierownika robót na skutek wystąpienia warunków
atmosferycznych, terenowych lub wodnych, utrudniających wykonanie umowy, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w
szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrożenia powodziowego trwających dłużej niż 10 dni kalendarzowych.2) W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 1 lit. a-c, termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. Wydłużenie terminu realizacji umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty. 3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na: a) wzrost
albo zmniejszenie stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie
kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez
Wykonawcę; 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy/robót pod
warunkiem kumulatywnego spełniania warunków w zakresie kwalifikacji zawodowych
(uprawnień), które określone zostały w SWZ. Wykonawca przedłoży pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem przyczyny zmiany oraz ze wskazaniem posiadanych uprawnień i kwalifikacji
nowego kierownika budowy/robót. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych: a) wyrazi zgodę na
zmianę kierownika lub b) nie wyrazi zgody na zmianę kierownika podając uzasadnienie
faktyczne i prawne lubc) wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach
w terminie przez siebie wskazanym. 4.1) W sytuacji o której mowa w ppkt b), Wykonawca
ponownie przedłoży dokumenty innego kierownika budowy/robót, a Zamawiający powtórzy
procedurę sprawdzenia zgodności uprawnień i kwalifikacji. 4.2) W sytuacji o której mowa w ppkt
c), Zamawiający zaakceptuje poprawnie uzupełnione dokumenty i wyrazi zgodę na zmianę
kierownika budowy/robót lub nie wyrazi zgody na zmianę kierownika budowy/robót, jeżeli
uzupełnione dokumenty będą zawierać błędy lub nie potwierdzą wymaganych kwalifikacji i
uprawnień. Cd. - Informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiany Umowy cd. 2. Przewiduje się dokonanie zmiany treści umowy, jeżeli zmiany dotyczą
realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,2) zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,3)
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy,3. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie
poniższe warunki:1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,2) łączna wartość zmian
nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w §8 ust. 1.4. Przewiduje się
możliwość zmiany Umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli:1) zmiana dla robót
budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości określonej w §8 ust. 1 Umowy,2) zmiana dotycząca
dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót budowalnych jest mniejsza niż
10% wartości określonej w §8 ust. 1 Umowy,3) wartości zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 są
mniejsze od wartości dla progów unijnych dla robót budowlanych.4) zmiany, o których mowa w
pkt. 1- 3 nie będą prowadzić do zmiany istotnej, o których mowa w art. 454 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp.5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę, i
którego ma zastąpić nowy Wykonawca:1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki
wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców w przypadku o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.6. W przypadkach, o
których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieści w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.7. Zmiana postanowień zawartej
umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
Umowy zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby
wykonujące poniżej wskazane czynności:- roboty sanitarne,- roboty ziemne,jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974 r – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca złoży:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt a) i b), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.W zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót – przygotowany wg Załącznika nr 6 do SWZ.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykaz osób przygotowany wg Załącznika nr 7 do SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-06 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-06 09:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


