OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Urząd Gminy Jakubów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów,
Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew,
Łaziska, Rządza, gmina Jakubów
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana jest przy pomocy środków na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa" 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” w ramach działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 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
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
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: Urząd Gminy Jakubów, krajowy numer identyfikacyjny
54437800000000, ul. Jakubów 55 , 05-306 Jakubów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
257 579 190, e-mail sekretariat@jakubow.pl, faks 257 579 190.
Adres strony internetowej (URL): www.jakubow.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
www.jakubow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.jakubow.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
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:
Osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r poz.1481 oraz z 2018 r poz.106, 138, 650,
1118, i 1629) osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
Adres:
Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów
Numer referencyjny: BiF.271.3.2020.AW

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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
2
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów. Postępowanie
prowadzone jest z podziałem na dwie części. Część I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Jakubów, Przedewsie, gmina Jakubów. Zakres robót objętych ST Ustalenia
zawarte w specyfikacji technicznych dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem przedmiotu zamówienia zarówno części I jak i części II tj. budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów. Zakres
stosowania dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jakubów, Przedewsie oraz budowę sieci
wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zakres robót do wykonania obejmuje: Sieć
kanalizacyjna Kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 2 457,0 m Kanał tłoczny PE PN 10  90
824,0 m Pompownia P6  1,2 m z 2 pompowniami MSV-80-24 1 kpl Pompownia P7  1,2
m z 2 pompowniami MSV-80-14H 1 kpl Pompownia P8  1,2 m z 2 pompowniami MSV80-14M 1 kpl Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach: JAKUBÓW Działki nr:
769/2; 763/4; 768/1; 768/2;768/3 PRZEDEWSIE Działki nr: 38/2; 83; 86/6; 21; 94/9; 28/2,
40,42, 16, 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na
zrealizowany przedmiot Zamówienia – 36 miesięcy (dla wszystkich części). Okres gwarancji
liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez
uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy zakres i opis
przedmiotu zamówienia dla wszystkich części określony jest w: a. dokumentacji projektowejZałącznik SIWZ b. Specyfikacji Technicznej zawierającej zbiory wymagań w zakresie
wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w
zakresie prawidłowości wykonania poszczególnych robót – Załącznik do SIWZ c.
przedmiarach robót - Załącznik do SIWZ 4. Roboty składające się na przedmiot zamówienia
należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi
Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 5. Materiały stosowane przez
Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych. 6. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie
mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego
poziomu technologicznego i wydajnościowego. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: kierowanie
pojazdami, układanie rurociągów, kopanie wykopów jeżeli wykonywanie tych czynności
będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy
oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej , na
podstawie art.22 § 1 Kodeksu Pracy. 8. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców –
wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących wskazane czynności. Dokumentacja techniczna dostępna jest również do
wglądu w Urzędzie Gminy w dniach poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1500.
II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
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: Tak
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:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu robót
podobnych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67
ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie
zamówienia podstawowego o ile zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia
podstawowego;
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: 2020-09-30
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: Ocena tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena tego warunku nastąpi na podstawie opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: dla części I - 2 000 000,00 zł, dla
części II - 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Ocena tego warunku nastąpi na podstawie Wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W tym celu należy wykazać, iż
Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych o wartości co najmniej: dla
części I - 2 000 000,00 zł każda dla części II – 500 000,00 zł każda • Wykazu 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. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.: kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w w/w zakresie oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 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:
• Oświadczenie Wykonawcy • Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; • Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; • 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;
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:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: dla części
I - 2 000 000,00 zł, dla części II - 500 000,00 zł • Wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W tym celu należy wykazać, iż
Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przyłączy kanalizacyjnych o wartości co najmniej: dla
części I - 2 000 000,00 zł każda dla części II – 500 000,00 zł każda. • 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. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.: kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w w/w zakresie oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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)
Wypełniony formularz oferty, załącznik do niniejszej specyfikacji 2.Zobowiązanie podmiotu
trzeciego do udostępniania zasobów (jeżeli dotyczy). 3. Kosztorys ofertowy sporządzony
metodą uproszczoną w oparciu o przedmiary robót, dokumentację projektową i specyfikacje
techniczne. 4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji dotyczącej: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach. 5. Podpisany projekt umowy 6. Obowiązek informacyjny RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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
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)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
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:
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
termin gwarancji 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
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:
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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu
umowy - na skutek: a) wstrzymania lub przerwania robót z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, b) działania siły wyższej - skrajne warunki pogodowe , klęski żywiołowe,
strajki itp., c) nie wprowadzenia Wykonawcy w terminie na teren robót d) przestojów i
opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, e) działania siły wyższej, za którą strony
uważać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia, niezależne od stron, których wystąpienia strony
nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, a działanie których uniemożliwia
wykonanie umowy zgodnie z jej treścią pomimo zachowania należytej staranności, f)
wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych
lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno - prawnych od organów
administracji publicznej; g) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w
zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, bądź
usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu
użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej; h) w
przypadku udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu robót podobnych, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp o
ile ich wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy i zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego; i) zmian spowodowanych
warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp. w szczególności odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 2) wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę. 2. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób
reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności,
wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Polski
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W przypadku nieuzyskania środków na w/w inwestycję tj. negatywnej decyzji o przyznaniu
środków Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu
Cywilnego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie
oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew,
Część
2 Nazwa:
Łaziska, Rządza, gmina Jakubów Część II: Budowa sieci wodociągowej w
nr:
miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów.
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:Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów. Postępowanie prowadzone jest z
podziałem na dwie części. Część II: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew,
Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte
w specyfikacji technicznych dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia zarówno części I jak i części II tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowości
Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów. Zakres stosowania dotyczy
wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Jakubów, Przedewsie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gmina Jakubów. OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Zakres robót do wykonania obejmuje: Sieć wodociągowa PE RC
DN 160 480,0 m Sieć wodociągowa PE DN160 854,5 m Hydranty naziemne 8 szt. Inwestycja
realizowana będzie w miejscowościach: TYMOTEUSZEW – działki nr 99, 100, 107
ŁAZISKA – działki nr 182, 157 RZĄDZA – działki nr 566, 565 WIŚNIEW – działki nr 147,
162 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany
przedmiot Zamówienia – 36 miesięcy (dla wszystkich części). Okres gwarancji liczony będzie
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu
zamówienia dla wszystkich części określony jest w: a. dokumentacji projektowej- Załącznik
SIWZ b. Specyfikacji Technicznej zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania robót
budowlanych, właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie prawidłowości
wykonania poszczególnych robót – Załącznik do SIWZ c. przedmiarach robót - Załącznik do
SIWZ 4. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą
starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami
prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji robót. 5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu
zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Podane w opisach
przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i
technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod
warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 7.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia tj: kierowanie pojazdami, układanie rurociągów, kopanie wykopów jeżeli
wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Wykonawca jest zobowiązany
do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie
pracowników, o których mowa powyżej , na podstawie art.22 § 1 Kodeksu Pracy. 8.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Dokumentacja
techniczna dostępna jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w dniach poniedziałek –
piątek w godz. 800 – 1500.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45231300-8
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: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin gwarancji 40,00

