Ogłoszenie nr 2021/BZP 00025620/01 z dnia 2021-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew, etap IV”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061611845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Partyzancka 42
1.5.2.) Miejscowość: Mełgiew
1.5.3.) Kod pocztowy: 21-007
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: +48814670551
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gpk.melgiew@gmail.com
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gpkmelgiew.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

komunalna spółka prawa handlowego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew, etap IV”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1116b90-9199-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025620/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31 10:32
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024357/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew (IV)
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

Zamówienie współfinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu „Gospodarka
wodno–ściekowa” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energie odnawialną, oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
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

https://gpkmelgiew.pl/index.php/zamowienia-publiczne/
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: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, adres skrytki: https://epuap.gov.pl/wps/myportal//GPKMelgiew/domyslna
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. 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.4. Wykonawca przystępując
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB.6. 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.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
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Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email: gpk.melgiew@gmail.com 9. Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email gpk.melgiew@gmail.com 10. Sposób
(w tym forma) przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z przepisami wydanymi na
podstawie art. 70 PZP.11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
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:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XVIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GPK.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1619082,00 PLN
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

3. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na
celu budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew, na odcinku
biegnącym wzdłuż drogi powiatowej nr 2023L od węzła W46 do istniejącej sieci wodociągowej
PVC ø160 w węźle W30 wraz z sięgaczami – w sumie ok. 1775 m.b.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
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odprowadzania ścieków
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w
rozdziale XIII SWZ tj. przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert: kryterium nr I - cena oferty (60%,
60%=60 pkt) oraz kryterium nr II - okres gwarancji jakości (40%, 40%=40 pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
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.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności technicznej lub
zawodowej dotyczący doświadczenia wykonawcy:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonał co najmniej dwie
roboty budowlane o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każda polegające na budowie sieci
wodociągowej, oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
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sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.2) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie skierowana co
najmniej jedna osoba spełniające poszczególne wymagania, które będą pełniły niżej wskazane
funkcje:Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Ilekroć w SIWZ mowa
jest o uprawnieniach budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
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:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 6.2) odpisu lub
informacji 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;3)
Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. A ust. 4, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2)
powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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. Taki
dokument lub dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4) powyżej zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 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. Taki
dokument lub dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
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ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 2, dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.2) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;3) Dokumenty, o których mowa powyżej (w Rozdz. VI cz. A ust. 3 SWZ),
składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z
osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,3) aktualne
oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 PZP, o nie
podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ – jeśli dotyczy,4) Zobowiązanie
Podmiotuudostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ - jeśli
dotyczy,5)Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg wzoru
stanowiącegoZałącznik nr 5 do SWZ - jeśli dotyczy2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek
złożyć:1)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
oDziałalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że
osobadziałająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca
nie jestzobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiającedostęp do tych dokumentów;2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której
umocowanie dojego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie
poprzedzającym:pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowaniawykonawcy;3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się oudzielenie zamówienia - o ile dotyczy; 3. JeżeliWykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotówudostępniających zasoby, składa wraz z
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającegozasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danegozamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizujączamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązaniepodmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasobygwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi
określać w szczególności:1) zakresdostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby;2) sposób i okresudostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego tezasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:1)
wodniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 i 2 tj.
w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonająusługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane;2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego zał.nr 5 do
SWZ;3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego - pełnomocnictwo powinno być złożone
wraz zofertą;4) Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum,spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem
pełnomocnikaWykonawców wskazanego w pełnomocnictwie5) Wykonawcy wspólnie ubiegający
się oudzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesieniezabezpieczenia należytego wykonania umowy.6) W przypadku Wykonawców
wspólnieubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie
wybrana,Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców iprzedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówieniapublicznego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Dopuszcza się
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia,
w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w
szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;2) gdy materiały budowlane lub
urządzenia określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są
niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może
zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie,
spełniające warunki określone w SWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie;3) dopuszcza się
zmianę osób sprawujących funkcje kierownika budowy; z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą
zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osoby
wskazane w niniejszej umowie – za zgodą Zamawiającego,4) gdy zmiany będą korzystne dla
Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;5) dopuszcza się zmianę formy
zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;6) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich
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i rachunkowych w treści umowy;7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;8)
dopuszcza się zmianę i rezygnację podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
złożonej ofercie w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 9) dopuszcza
się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego,10) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy
pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,11) zmiany treści umowy poprzez
aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 12) zmiany warunków
uniemożliwiających prowadzenie robót, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy, a także
zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności mających wpływ na
realizację zamówienia,13) konieczności zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót
wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania
robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać
zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań;14) innych warunków umowy, jeżeli w
chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że
zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,15) konieczność zrealizowania
robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w projekcie budowlanym
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich
wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy;16) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia
konieczności zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki
określone w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych,17) dopuszcza się
zmianę terminu wykonania umowy, poza sytuacjami określonymi wyżej, również w
przypadkach:Ze względu na ograniczona ilość miejsca szczegółowe zakresu zmian zawarte
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ adres skrytki: https://epuap.gov.pl/wps/myportal//GPKMelgiew/domyslna
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18
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