
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa 2 nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykon. studni głębin. nr5
i likwid. studni nr2 na teren. ujęcia wód podziem. w miejsc. Gródek i rozbud. sieci wodociąg.

Mały Dólsk-Dólsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRZYCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podgórna 10

1.5.2.) Miejscowość: Drzycim

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523317008

1.5.8.) Numer faksu: 523317008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@drzycim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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 2 nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykon. studni głębin. nr5 i
likwid. studni nr2 na teren. ujęcia wód podziem. w miejsc. Gródek i rozbud. sieci wodociąg. Mały
Dólsk-Dólsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9b1aad3-92b4-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026375/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01 09:15

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000398/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa 2 nowych zbiorn.retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykon. studni głębin. nr5
i likwid. studni nr 2 na teren. ujęcie wód podziemnych w msc. Gródek i rozbud. sieci
wodociągowej Mały Dólsk-Dólsk

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

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęty 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://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings

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: Postępowanie prowadzone jest
zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings.W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzina pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkieoświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający, dopuszczaopcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
wrobel@drzycim.pl, zzastrzeżeniem, że ofertę wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem
platformazakupowa.pl– pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedingsW celuskrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na
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pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślijwiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńoraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzezkliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, żewiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający, dopuszcza opcjonalnie, komunikację zapośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
wrobel@drzycim.pl, z zastrzeżeniem, że ofertęwykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem
platformazakupowa.pl – pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings.Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcominformacje, zawiadomienia oraz dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem oudzielenie zamówienia w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacjedotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ,
zmiany terminu składania iotwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzieprzekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnegowykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów iwiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,
gdyż systempowiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający,zgodnie z art. 67 ustawy PZP, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiającepracę na platformazakupowa.pl, tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, wprzypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d)włączona obsługa
JavaScript,e)zainstalowanyprogram Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,f)Platformazakupowa.pl działawedług standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,g)Oznaczenie czasu odbiorudanych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasulokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.Wykonawca, przystępującdo niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:a) akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem wzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treściSWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowejpod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jestGmina Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.2) administrator wyznaczył Inspektora
DanychOsobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daron@drzycim.pl3)
Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym
zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
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podstawowym.4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywaniaobejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawyPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w
odniesieniu doPani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowniedo art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danychosobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby postronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana dowskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podanianazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanienazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)
na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralnościprotokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania oudzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lubpaństwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawodo usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art.20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danychosobowych znajduje się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIRG.271.2.2021

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: 469799,78 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

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych przy
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stacjiuzdatniania wody w miejscowości Drzycim na działce ewidencyjnej nr 374/23 I 374/32
obrębDrzycim gmina Drzycim, powiat świecki, obejmuje następujący zakres prac:- roboty
demontażowe istniejących dwóch zbiorników retencyjnych i rozbiórka istniejących fundamentów
pod zbiorniki retencyjne;- budowa nowych fundamentów pod dwa zbiorniki retencyjne V=150
m3- montaż nowych zbiorników retencyjnych V=150 m3;- wykonanie sieci przyobiektowych
wodkan;-montaż instalacji sterowniczej i odgromowej;- wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej -dojazd do zbiorników i opaski wokół zbiorników;- wykonanie badań i pomiarów
instalacji uziemiającej;- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;- w ramach
realizacji zadania Wykonawca zobowiązanych będzie do wykonania badań wody w ramach
monitoringu kontrolnego przed odbiorem przedmiotu umowy.- wykonawca zobowiązany będzie
do wykonania wszelkich opracowań/dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania
przez niego pozwolenia na użytkowanie zbiorników retencyjnych.Zadania polegające na
wykonaniu studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w
miejscowości Gródek oraz rozbudowie sieci wodociągowej Mały Dólsk-Dólsk zostały przez
Zamawiającego zrealizowane.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia: 2.1. Opis
przedmiotuzamówienia określa dokumentacja projektowa, w tym specyfikacja techniczna, które
stanowią integralną część SWZ. Oferta powinna być opracowana na podstawie załączonej do
SWZ dokumentacji i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i
materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót i zapewnienia
kierownictwa (nad robotami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
zawodowe.Należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania w/w
zadania. 2.2. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zamawiający podkreśla, iż dołączony do SWZ
przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.2.3. Wykonawca robót budowlanych winien
uwzględnić wszystkieelementy ujęte w dokumentach : Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści
SWZ (jeżeli takie fakty będą miały miejsce) zamieszczonych na stronie internetowej
Zamawiającego, podczas przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na w/w roboty budowlane.Szczegółowy opis i warunki zamówienia określono w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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: Informacje na temat sposobu oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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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: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

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 7

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 na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnychprzepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4)
zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:4.1. w
zakresie doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
dwie roboty budowlane owartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim
zakresem rzeczowym montaż lub budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności co
najmniej 150 m³. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót, o którym mowa w
rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia kilku
realizowanych robót budowlanych, które łącznie dadzą kwotę spełniającą wymagania w tym
postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu lub
zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i
podać wartość robót, o których mowa powyżej.W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów potwierdzających sytuację finansową w walucie innej niż PLN, dane finansowe
zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.4.2 w zakresie kwalifikacji zawodowych - dysponuje lub będzie dysponował na czas
realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w szczególności:a/ kierownik
budowy –wymagania:osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności inżynieryjnej
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konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik
budowy (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą,
uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwachczłonkowskich Unii Europejskiej; 3. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.4.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobówtechnicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu,
podmiot udostępniający zasoby zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

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 PZP, 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 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 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 sporządzone
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 - załącznik nr 4 do SWZ;2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (zasady składania oświadczeń w przypadku kiedy Wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby określone są w
rozdziale X SWZ; zasady składania oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie określone są w rozdziale XI SWZ); 2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w rozdziale X ust. 4 SWZ – jeżeli dotyczy, 3. oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;4. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,5.
pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców – załącznik nr 2a do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnieubiegających się o zamówienie.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czymtermin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.6.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym projekcie umowy
(załącznik nr 6 do SWZ). Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c , 3,4
oraz ust. 2 ustawy PZP, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w
stosunku do oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
określonych w paragrafie 13 projektu umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-16
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	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestGmina Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.2) administrator wyznaczył Inspektora DanychOsobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daron@drzycim.pl3) Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywaniaobejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawyPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu doPani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowniedo art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danychosobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby postronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana dowskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanianazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanienazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralnościprotokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania oudzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lubpaństwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawodo usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danychosobowych znajduje się w rozdziale II SWZ.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RIRG.271.2.2021
	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: 469799,78 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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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: Informacje na temat sposobu oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
	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:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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 PZP, 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 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 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 sporządzone 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 - załącznik nr 4 do SWZ;2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - załącznik nr 5 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: Nie
	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: 2021-04-16 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 09:10
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-16



