
Gmina Koźminek: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w

miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koźminek, krajowy numer identyfikacyjny 25085541700000, ul. ul.

Kościuszki 7 , 62840 Koźminek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 637 085, e-mail

gmina@kozminek.pl, faks 627 637 207.

Adres strony internetowej (URL): www.kozminek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://www.kozminek.pl/bip2/gmina-kozminek.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

http://www.kozminek.pl/bip2/gmina-kozminek.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

operator pocztowy, kurier, osobiste doręczenie

Adres:

Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, sekretariat pok.12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko

Numer referencyjny: RRPSiK ZPiK.271.2.11.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Opracowanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżówki,

Młynisko oraz rozbudowę w miejscowości Dębsko. Niniejszy projekt dotyczy odcinków od

istniejących studni w poboczu drogi powiatowej w rejonie szpitala Sokołówka, gdzie na końcu działki

szpitala zlokalizowana jest przepompownia ścieków Psi1. Przepompownia ta objęta jest remontem

technologicznym. Kolejne przepompownie zlokalizowane są w poszczególnych miejscowościach, i tak

w m. Krzyżówki - PS2, Młynisko - PS3 i w Dębsku - PS1D. Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna pracuje

w układzie miejscowości Krzyżówki – Młynisko i istniejącym rurociągiem tłocznym do kanalizacji

grawitacyjnej w Koźminku, dalej na oczyszczalnię ścieków. Miejscowość Dębsko do kanalizacji

grawitacyjno- tłocznej Dębsko, Tymianek, Koźminek – oczyszczalnia ścieków. Kolektor kanalizacji

sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U litych klasy S o średnicy ɸ 200/5,9 mm , ułożonych na

podsypce z pospółki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci stanowić będą typowe studnie kanalizacyjne
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rozgałęźne, przelotowe i spadowe z kręgów betonowych ɸ 1000 mm z betonu B-45 typu BS1000, z

włazami typu ciężkiego oraz trójniki z PCV . Studnie rozstawiono na trasie kanału w odległościach do

60 m, na załamaniach trasy i odcinkach prostych. Na połączeniach kolektorów zaprojektowano studnie

o średnicy ɸ 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych z betonu klasy

B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normą DIN 4034 część 1, łączonych na uszczelkę elastomerową.

Kineta studni wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnem, przejściem szczelnie

zwibrowanym w procesie produkcji lub łączonym za pomocą uszczelki gumowej typu Steinhoff lub

Forscheda. Szczegółowy wykaz studni przedstawiają zestawienia studni załączone do projektu.

ZESTAWIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I. KRZYŻÓWKI - MŁYNISKO 1. KANALIZACJA

GRAWITACYJNA - KANAŁ KS 1- /Włączenie do istniejącej przepompowni ścieków na terenie

szpitala Sokołówka / - rura PVC-U Ø 200/5,9 mm - 1226 mb - przykanaliki rura PVC-U Ø 160/4,7 mm

- 39 mb/13 szt. - KANAŁ KS 2 – Przepompownia PS-2 - rura PVC-U Ø 200/5,9 mm - 2624 mb -

przykanaliki rura PVC-U Ø 160/4,7 mm - 406 mb/74 szt. - KANAŁ KS 3 – Przepompownia PS-3 -

rura PVC-U Ø 200/5,9 mm - 1916 mb - przykanaliki rura PVC-U Ø 160/4,7 mm - 397 mb/56 szt. 2.

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA - RUROCIĄG TŁOCZNY RT-2 - rura PE Ø 110 mm - 274 mb -

RUROCIĄG TŁOCZNY RT-3 - rura PE Ø 110 mm - 1714 mb RAZEM I. - rura PVC-U Ø 200/5,9 mm

- 5766 mb - rura PVC-U Ø 160/4,7 mm - 842 mb/143 szt. - rura PE Ø 110 mm - 1988 mb -

przepompownia ścieków - 2 kpl II DĘBSKO /część/ 1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA -

KANAŁ KS D1 – Przepompownia PS-D1 - rura PVC-U Ø 200/5,9 mm - 712 mb - przykanaliki rura

PVC-U Ø 160/4,7 mm - 99 mb/13 szt. 2. KANALIZACJA CIŚNIENIOWA - RUROCIĄG TŁOCZNY

RT-D1 - rura PE Ø 90 mm - 573 mb - rura osłonowa stal Ø 200 mm - 20 mb/1szt. - rura PE Ø 50 mm -

77 mb/1 szt. - przepompownia ścieków PS-D1 - 1 kpl - przepompownia ścieków PSiD1 - 1 kpl

OGÓŁEM I + II - rura PVC-U Ø 200/5,9 mm - 6478 mb - rura PVC-U Ø 160/4,7 mm - 934 mb/156

szt. - rura PE Ø 110, 90, 50 mm - 2638 mb - przepompownia ścieków - 3 kpl - przepompownia

ścieków indywidualna - 1 kpl WYKAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 1. przepompownia PS-2 -

KRZYŻÓWKI dz. nr 100 2. przepompownia PS-3 - MŁYNISKO dz. nr 141 3. przepompownia PSD-1

- DĘBSKO dz. nr 555/2 4. przepompownia Psi-1 - KRZYŻÓWKI /SOKOŁÓWKA/ dz. nr 101/1

2.Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i kosztorys ofertowy (ślepy). 3.Szczegółowy

zakres z podziałem na poszczególne zadania, okresy, kwoty wynagrodzenia netto i brutto należne

Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy określał będzie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Robót – zwany dalej Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił załącznik

do umowy. 4.Harmonogram zostanie przygotowany (wypełniony) i dostarczony przez wybranego
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Wykonawcę 3 dni robocze przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót należy traktować jako

elementy dodatkowe (pomocnicze), a nie służące do obliczenia ceny ofertowej. 5.Przy realizacji

zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do

używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2018.1202 z zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570 z zm) oraz innych

przepisów, o ile mają zastosowanie. 6.Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie

obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w niektórych miejscach

przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. We wszystkich miejscach

dokumentacji Zamawiającego, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub

pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7.Za równoważne Zamawiający uzna te

rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać

będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny

odpowiadać polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 8.Wykonawca, który w ofercie powoła się na

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ przez Zamawiającego, zobowiązany

jest wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały posiadają cechy nie gorsze niż parametry

materiałów lub produktów wskazanych w SIWZ oraz o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych

takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym

znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantujące wykonanie robót w zgodzie z

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

zapewniającą uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji

techniczno budowlano wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych. 9.Zmiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na

stosowanie zamienników w ofercie będzie dopuszczalna jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych

przypadkach za wyraźną zgodą Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,

na warunkach określonych w projekcie umowy. 10.Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji

lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania

oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez
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Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu

oferty. 11.Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami

utylizacji ponosi Wykonawca, (odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz

za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (t.j. Dz. U. z 2018.992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289 z późn. zm.). 12.Zamawiający wymaga

udzielenia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty na okres: co najmniej: 36

miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag)

protokołu końcowego. 13.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane . Wykonawca może powierzyć

wykonywanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest

do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom. 14.Szczegółowe warunki dotyczące m.in. podwykonawstwa w realizacji

zamówienia określono w projekcie umowy oraz rozdz. XVII. 15.Wymóg zatrudnienia na podstawie

umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji

zamówienia. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na

podstawie umów o pracę osób wykonujących niżej określone czynności w zakresie realizacji

zamówienia: 1. czynności pracowników fizycznych, 2. czynności operatora maszyn, których

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018. 917, z późn. zm) tj. przez nawiązanie stosunku pracy

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do

zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie. 2.Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące

przedmiot zamówienia, muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez

co najmniej okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat. W

przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3. W trakcie realizacji

zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony

jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie

potwierdzania spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania

świadczenia. 16. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3 a na

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=853ae...

7 z 22 2018-07-31, 12:57



podstawie umowy o pracę, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży

Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę

wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać, określone w § 4 ust. 1. (ze wskazaniem

m.in. imion i nazwisk pracowników, liczby tych pracowników, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu

oraz stanowiska – zakres wykonywanych czynności, podpis osoby uprawnionej do złożenia wykazu).

Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz

zgodność ze wszelkimi obecnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i

prywatności. 17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego wykazu,

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) poświadczoną za

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja

2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,

potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 18. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w

ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary

umownej w wysokości określonej w § 17 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym

przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 19. W przypadku

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.20. Ocen
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spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

II.5) Główny kod CPV: 45232410-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45110000-1

45200000-9

45230000-8

45231113-0

45232420-2

45232440-8

45231142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:
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Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością

kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie

zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia na podstawie przedstawionych dokumentów.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: - wykaże, że posiada

wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: wykonał w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania polegające na budowie o podobnym zakresie

rzeczowym o wartości min 2 000.000,00 zł brutto każda. W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o

którym mowa powyżej zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek

samodzielnie. - wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia tj.: co najmniej 1 osobę na stanowisku - kierownik budowy branży instalacyjnej w

specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych - min.

jedna osoba posiadająca wymagane uprawnienia W przypadku warunku zdolności technicznej lub

zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający

uznaje wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: Przez

uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2018 r.

poz. 1202 ze zmianami) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 z zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do

powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku

obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą

oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016.65 z zm). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa

powyżej może zostać spełniony wspólnie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, 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

dokumenty,( załącznik 6 do SIWZ) 2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

lub 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. (załącznik 5 do SIWZ) 3.dokumenty potwierdzające dysponowanie

środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

1. Formularz oferty (załącznik 1 do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy z cenami netto za wykonanie

robót w poszczególnych pozycjach i ogólną wartością robót stanowiącą cenę zamówienia.

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych

samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa

obliczona kosztorysem ofertowym będzie zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania

przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysu ofertowego i Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Kosztorys ofertowy należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie

oferty. 3. Dokumenty stwierdzający zgodność podpisu pod ofertą, np. KRS... 4. Pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie

poświadczonej kopii. 5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli nie wynika ono z

dokumentów o których mowa w ust. VI pkt 7 ppkt 1 SIWZ. Pełnomocnictwo musi być złożone w

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty przedstawiane w

formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę

upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (na każdej zapisanej stronie). 6. Oświadczenia

wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), w

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje

Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

w wysokości 50.000,00 PLN. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na

konto Zamawiającego: Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, Bank Spółdzielczy

Ziemi Kaliskiej o. Koźminek Nr konta 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 z dopiskiem na

przelewie: „Wadium w postępowaniu RRPSiK ZPiK.271.2.11.2018”. 5. W przypadku wadium

wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na

rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz -

oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej

koszulce (nie wpinać trwale do oferty), natomiast kopie dokumentu wpiąć do treści oferty

potwierdzając za zgodność z oryginałem. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty

należy dołączyć kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dowodu przelewu wadium. 8.

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie

odrzucona. 9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z

ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z

adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota

gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do

zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia

przesłanek, o których mowa w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w

art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
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którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego

przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy

określa ustawa Pzp. Uwaga: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować

wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego. W przypadku,

gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego,

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa projekt umowy,

której wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości

wynagrodzenia, technologii wykonania robót, zakresu rzeczowego wykonania robót, w następujących

przypadkach: 1) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub

podmiotów za które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec zmianie o okres

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej

staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można

było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 2)

wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i

wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania i wynagrodzenia - jeżeli przy zachowaniu

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było

uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 3) działania siły wyższej - termin wykonania może ulec
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zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy

zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy

okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu

wykonania umowy, 4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny

okres powyżej 15 dni, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych

warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający

wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej

przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. Zaistnienie warunków, o

których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone odpowiednim wpisem kierownika

budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na odpowiednią normę lub przepis. Wpis taki wymaga

potwierdzenia przez Zamawiającego. 5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi,

terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg

urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania może

ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy

zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy

okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 6)

Opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na

terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę. 7) Działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy,

mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia, 8)

Wykonywania przez Wykonawcę zamówień dodatkowych, a mających wpływ na realizację

zamówienia podstawowego, 9) Zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie

wykonywania zamówienia z uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach

niezawinionych przez Wykonawcę, 10) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Koźminek – Wójt Gminy

Koźminek z siedzibą Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, e-mail:

gmina@kozminek.pl, nr tel.: 627637085 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki,

Młynisko i Dębsko” RRPSiK ZPiK.271.2.11.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm.), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana

danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22

RODO; • posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO ***; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie

przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • 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.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-16, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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