Ogłoszenie nr 538420-N-2019 z dnia 2019-04-23 r.
Przetarg nieograniczony:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo,
gmina Krzemieniewo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
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
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
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzemieniewo, krajowy numer identyfikacyjny
41105068100000, ul. ul. Dworcowa 34 , 64-120 Krzemieniewo, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 0-65 5369200, e-mail sgm@krzemieniewo.pl, faks 0-65 5297515.
Adres strony internetowej (URL): www.krzemieniewo.pl
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)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.krzemieniewo.pl
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
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Adres:
Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina
Krzemieniewo
Numer referencyjny: RRG.271.1.2019
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:
wszystkich części
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:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
miejscowościach Mierzejewo, Oporówko ,Oporowo, gmina Krzemieniewo.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232440-8
45232152-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: ----------Waluta: ------------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
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:
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30
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: W niniejszym postępowaniu brak odrębnych przepisów
wymagających posiadanie kompetencji lub uprawnień ( dotyczy wszystkich części
zamówienia)
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia tego warunku wymagane jest wykazanie:
posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: a) część
I – 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych) b) część II – 500.000,- zł ( pięćset tysięcy złotych) c)
część III – 500.000,- zł ( pięćset tysięcy złotych)

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: (dotyczy wszystkich części zamówienia) a) zrealizował w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, b)
dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji kierownikiem
budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, c) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji
kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, d) dysponuje zarówno na etapie udzielenia
zamówienia, jak i jego realizacji kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
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
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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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
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:
W zakresie wykazania, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega
wykluczeniu z postępowania, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 1. odpis 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; 2. zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; 4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach
i opłatach lokalnych
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:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie
Zamawiającego: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy nie mniejszą niż : - część I - 500.000 zł - część II – 500.000 zł - część III –
500.000 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert; W przypadku złożenia oferty na więcej części zamówienia Wykonawca może posłużyć
się jednym zaświadczeniem dla wszystkich części , na które składa oferty pod warunkiem, że
wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytowa nie jest mniejsza niż suma
wymaganych kwot dla dla tych części. 2. wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto,
wykonanej w okresie nie wcześniejszym niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te robota budowlana została
wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z
wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia
dokumentów; Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem w przypadku
złożenia oferty na więcej części zamówienia (doświadczenie nie podlega sumowaniu) 3.
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 – według wzoru
przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów.
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu posłużył się tym samym wykazem osób w przypadku złożenia oferty na więcej
części zamówienia (potencjał osobowy nie podlega sumowaniu)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) 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 2 USTAWY PZP -------------------------------III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) --------------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
Wykonawca wniesie wadium w wysokości : - część I - 26.000,00 zł (słownie:dwadzieścia
sześć tysięcy złotych) - część II - 25.000,00 zł (słownie:dwadzieścia pięć tysięcy złotych) część III - 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) Wadium może być
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4.
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
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
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne) ------------------------------------IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
----------------------------------IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi 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 -------------------------------IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego --------------------------------IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego -------------------------------IV.4) Licytacja elektroniczna ---------------------------------------------------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:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług z
zastrzeżeniem ust. 2, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3, c) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4. d) zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4.10.2018r o pracowniczych planach kapitałowych, 2) zmiany niniejszej
umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 4, nie więcej jednak, niż o czas trwania
tych okoliczności; b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (w
szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu wykonania umowy,
dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych
okoliczności; c) napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów
budowlanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót
budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; d) wystąpienia przerw
w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, nie

więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; e) zlecenia robót zamiennych, jeżeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego; f) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą
rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony
przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne, w szczególności
takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub
warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających wykonanie
przedmiotu zamówienia w terminie, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, o którym
mowa w § 4, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; g) zmiany/wprowadzenia
podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; h)
jeśli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach,
Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonywania robót
wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych prac
lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający.
Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.
Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w
następujących przypadkach: 1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót
budowlanych, nieobjętych niniejszą umową, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne
do należytego wykonania umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana
wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby
istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej
kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie. 2)
zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana
będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w
niniejszej umowie, 3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy: a) w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca będzie spełniał warunki
udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to
za sobą innych istotnych zmian umowy , b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego
zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): --------IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (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: Nie
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 Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
- INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Mierzejewo- część I
1) 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:
Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przykanalikami, służącej do odprowadzania ścieków bytowych ze wszystkich gospodarstw
domowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowych (świetlica wiejska,
sklep, budynki administracyjne gospodarstwa rolnego, itp.) na terenie wsi Mierzejewo oraz
budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym – tranzytowym do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kociugi, zgodnie z nw. zestawieniem ogólnym: kanały grawitacyjne PVC-U 200 mm, SN8 (kolektory zbiorcze) – L = 1.662,8 mb - kanały
grawitacyjne oraz przykanaliki (przyłącza) PVC-U 160 mm, SN8 lub PE, PP 160 mm – L =
372,0 mb - rurociąg tłoczny PE 90/5,4 mm PE100 SDR 17 – L = 2.050,0 mb (rurociąg
tranzytowy P-1 Mierzejewo – ks Kociugi) - studnie rewizyjne, prefabrykowane, betonowe Ø
1000 mm – 49 szt. - studzienki przyłączeniowe, tworzywowe (na posesjach) PVC 425 mm –
44 szt. - przepompownia ścieków - P-1 (D = 1,50 m, H = 4,80 m) – 1 szt. - studnie Ø 600 mm
z kolumną płucząco-spustową – 2 szt. - studnie Ø 600 mm z kolumną odpowietrzająconapowietrzającą – 2 szt. Zakres robót obejmuje także wykonanie: - zasilania energetycznego
przepompowni ścieków - odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, placów, podjazdów do
posesji oraz innych powierzchni naruszonych w trakcie wykonywania robót ziemnych i
budowlano-montażowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232440-8, 45232152-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

Część nr: 2 Nazwa: Oporowo - część II
1) 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:
Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przykanalikami, służącej do odprowadzania ścieków bytowych ze wszystkich gospodarstw
domowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowych (świetlica wiejska,
sklep, budynki administracyjne gospodarstwa rolnego, itp.) na terenie wsi Oporowo oraz
budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym – tranzytowym do
projektowanej (wg odrębnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Oporówko, zgodnie z nw. zestawieniem ogólnym: - kanały grawitacyjne PVC-U 200 mm,
SN8 (kolektory zbiorcze) – L = 1.774,1 mb - kanały grawitacyjne oraz przykanaliki
(przyłącza) PVC-U 160 mm, SN8 lub PE, PP 160 mm – L = 438,2 mb - rurociąg tłoczny PE
90/5,4 mm PE100 SDR 17 – L = 1.593,5 mb (rurociąg tranzytowy P-1 Oporowo – studnia
rozprężna SR-3 w Oporówku) 19. studnie rewizyjne, prefabrykowane, betonowe Ø 1000 mm
– 53 szt. 20. studzienki przyłączeniowe, tworzywowe (na posesjach) PVC 425 mm – 45 szt.
21. przepompownia ścieków - P-1 (D = 1,5 m, H = 5,7 m) – 1 szt. 22. studnie Ø 600 mm z
kolumną płucząco-spustową – 2 szt. Zakres robót obejmuje także wykonanie: zasilania
energetycznego przepompowni ścieków oraz odtworzenie nawierzchni dróg, chodników,
placów, podjazdów do posesji oraz innych powierzchni naruszonych w trakcie wykonywania
robót ziemnych i budowlano-montażowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232440-8, 45232152-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: -------------------Waluta: ----------------------------------4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

Część nr: 3 Nazwa: Oporówko - część III
1) 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:
Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przykanalikami, służącej do odprowadzania ścieków bytowych ze wszystkich gospodarstw
domowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowych (świetlica wiejska,
sklep, budynki administracyjne gospodarstwa rolnego, itp.) na terenie wsi Oporówko oraz
budowę dwóch przydomowych przepompowni ścieków (PPŚ) wraz z rurociągiem tłocznym, a
także strefowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym – tranzytowym do

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubonia, zgodnie z nw. zestawieniem
ogólnym: - kanały grawitacyjne PVC-U 200 mm, SN8 (kolektory zbiorcze) – L = 1.454,8 mb
- kanały grawitacyjne oraz przykanaliki (przyłącza) PVC-U 160 mm, SN8 lub PE, PP 160
mm – L = 540,2 mb - rurociąg tłoczny PE 90/5,4 mm PE100 SDR 17 – L = 1.240,4 mb
(rurociąg tranzytowy P-1 Oporówko – ks Lubonia) - rurociągi tłoczne PE 63/3,8 mm PE100
SDR 17 – L = 363,5 mb (rurociąg od PPŚ do ks Oporówko) - studnie rewizyjne,
prefabrykowane, betonowe Ø 1000 mm – 33 szt. - studzienki przyłączeniowe, tworzywowe
(na posesjach) PVC 425 mm – 56 szt. - przepompownia ścieków - P-1 (D = 1,5 m, H = 4,7 m)
– 1 szt. - przydomowe przepompownie ścieków (PPŚ) - P-2 i P-3 (D = 0,8 m, H = 2,8 m) – 2
szt. - studnie rozprężne tworzywowe Ø 1000 mm – 3 szt. - studnie Ø 600 mm z kolumną
płucząco-spustową – 2 szt. Zakres robót obejmuje także wykonanie: zasilania energetycznego
strefowej przepompowni ścieków oraz odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, placów,
podjazdów do posesji oraz innych powierzchni naruszonych w trakcie wykonywania robót
ziemnych i budowlano-montażowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232440-8, 45232152-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: ------------------Waluta: ---------------------------------4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

