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POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

w Czerwieńsku, 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane 

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i  Sudoł 
w Gminie Czerwieńsk” 

Ogłoszenie zamieszczono na stronie Bazy konkurencyjności   

https://bip.czerwiensk.pl/180/Spolki_Prawa_Handlowego_z_udzialem_Gminy/ 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. dnia 2020-09-10 r.  

Ogłoszenie dotyczy: Sektorowego zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Tak  

Nazwa projektu lub programu  
Postępowanie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie 
gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i  Sudoł w 
Gminie Czerwieńsk” dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu, Oś 
priorytetowa nr 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 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  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej: Nie  
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I. 1) NAZWA I ADRES: POMAK Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 
8030599300000, ul. ul. Składowa  2 , 66016   Czerwieńsk, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 
68 32 78 562, e-mail kontakt@pomak.pl  
Adres strony internetowej (URL): www.pomak.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: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA - nie  dotyczy  

I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  

Tak - https://bip.czerwiensk.pl/180/Spolki_Prawa_Handlowego_z_udzialem_Gminy/ 

 

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

https://bip.czerwiensk.pl/180/Spolki_Prawa_Handlowego_z_udzialem_Gminy/ 
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.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  
Inny sposób:  pisemnie w formie papierowej  
Adres: „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk  

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: Uporządkowanie gospodarki 
wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i  Sudoł w Gminie 
Czerwieńsk  
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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, na dwie 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 niniejszego postępowanie jest:  

1) Część I. Wykonanie w pełnej zgodzie z dołączoną dokumentacją budowlaną robót 
budowlanych polegających na wykonaniu:  
a) w miejscowości Leśniów Wielki dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej i 
grawitacyjnej o łącznej długości o długości 1067m (w tym kanalizacji tłocznej 384 m oraz 
grawitacyjnej 683 m) wraz z 3 przepompowniami ścieków. 
b) w miejscowości Nietków sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o długości 692 m.  

2) Część II. Wykonanie w pełnej zgodzie z dołączonym do ZO „Programem funkcjonalno-
użytkowym” zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującego przebudowę, 
rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w 
miejscowości Sudoł.  
    W ramach i w cenie zamówienia Wykonawca wykona kompletną, wymaganą prawem 
dokumentację budowlaną, sprawować będzie nadzór autorski, uzyska wymagane decyzje i 
zezwolenia na realizację inwestycji, oraz wybuduje i odda do użytkowania przedmiot 
zamówienia 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8 
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45259900-6 

45252126-7 

45415100-1 

45315100-9 

45100000-8 
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71000000-8 

 
II.6) Całkowita wartość zamówienia  
II.7) W ramach zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień 
dodatkowych. 
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:  
 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2022-02-28 

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: Zamawiający nie określa warunków dotyczących posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
W zakresie sytuacji ekonomicznej wykaże się posiadaniem aktualne obowiązującego 
(wykupionego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż:   
- w zakresie części I na sumę 1 000 000,00 PLN,  
- w zakresie części II na sumę nie mniejsza niż 400 000,00 PLN 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna powyższy warunek za 
spełniony, jeśli Wykonawca: 
a) złoży w powyższym zakresie stosowne oświadczenie, 
b) ubiegający się o wykonanie części I wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu podziemnej sieci 
kanalizacyjnej o minimalnej długości 500 m każda lub minimum jednej o długości nie 
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krótszej niż 1 000 m przy czym kanalizacje te powinny składać się z odcinków kanalizacji 
grawitacyjnej i tłocznej, 
c ) ubiegający się o wykonanie części II wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej: 
c1) dwa zadania, polegające na wykonaniu projektów budowlanych budowy, przebudowy lub 
modernizacji stacji uzdatniania wody pitnej, 
c2) dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji stacji 
uzdatniania wody pitnej wraz z instalacją urządzeń technologicznych uzdatniających wodę, 
d) będzie dysponował kadrą, posiadającą konieczne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi (a w odniesieniu do części II również posiadającymi uprawnienia do 
wykonywania prac projektowych) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich 
kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach w 
specjalnościach: 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym wykonawca musi się wykazać dysponowaniem 
minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w projektowaniu instalacji uzdatniania 
wody pitnej; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy wskazana osoba samodzielnie 
wykonała nie mniej niż dwa takie projekty lub kierowała grupą projektową, która dwa takie 
projekty wykonała. 
- konstrukcyjno-budowlanej, 
- instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych. 
    Dodatkowo Zamawiający wymaga by osoby przewidziane na kierownika budowy, w 
ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert wykazały się nie mniej niż 
trzykrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub kierownika robót. 
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: 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:  
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 
2) który będąc osobą fizyczną, został prawomocnie skazany za przestępstwo : 



 
POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i  
Sudoł w Gminie Czerwieńsk” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 4. "Środowisko i kultura" Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa" 
str. 6 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (jedn tekst Dz. U.  z 
2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
3) którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w p.pkt.2);; 
4) który poprzez powiazania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 
wykonawcy, polegające na: 
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli; 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób lub może wzbudzać 
wątpliwości, czy nie pozostaje on w uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych 
wykonawców. 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4a) jeżeli on lub osoby, o których mowa pod lit. c), uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, lub ich  zastępcami prawnymi, albo 
pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności lub przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia pozostawały one w stosunku pracy lub zlecenia z 
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a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które mają wpływ na przebieg postępowania, w szczególności są osobami 
uprawnionymi do podejmowania decyzji w sprawie przedmiotowego postępowania lub 
przygotowywały SWZ. 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
5) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 
6) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
konsumentów (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.) ; 
7) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 
8) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
9) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 
10) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
12) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 
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13) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 
1076 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
14) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 
814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);  
15) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w p.pkt 12, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 
16) wykonawcę, który nie wniósł wadium; 
17) została złożona po terminie składania ofert. 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ: 
Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ wraz wypełnioną 
tabelą elementów ceny ryczałtowej wg załącznika nr 1a. 
2) dowód wniesienia wadium, 
3) wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załączników Nr 2 i 3 do ZO. 
4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające 
zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania 
wykonawcy. 
5) 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, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 
6) 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; 
7) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ 
wydający);  
8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. 
tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - (wg załącznika Nr 6); 
9) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 
(wg załącznika Nr 5) - uwaga: powyższe oświadczenie Wykonawcy bez wezwania mają 
obowiązek złożyć w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert lub dołączyć do oferty; 
10) oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznej do wykonania zamówienia –(wg 
załącznika Nr 6); 
11) informacje o wykonanych zamówieniach wykonanych nie wcześniej niż w okresach 
wskazanych w pkt  5.2. ppkt 3) lit. b, c i d, potwierdzających spełnienie wymagań 
Zamawiającego określonych w tych pozycjach wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających, że zamówienia te zostały wykonane należycie, a w zakresie robót 
budowlanych również informujących 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 
zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg załącznika nr  
2); 
12) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –(wg załącznika nr 5). 
13) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż określona w pkt 5.2.ppkt 4) ZO.  
14) zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru, -(załącznik Nr 3), 
15) zakres zadań jakie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm 
podwykonawców –(wg załącznika nr 6); 
16) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przy realizacji zamówienia. 

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  
na I część zamówienia w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 
PLN) 
na II część zamówienia 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). 

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.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria dla I części zamówienia 

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 85,00 

okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane  10,00 

Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na zainstalowane urządzenia i systemy 5,00 
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IV.2.2) Kryteria dla II części zamówienia 

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 80,00 

okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane  5,00 

Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na zainstalowane urządzenia i systemy  5,00 

Kryterium terminu wykonania według PFU projektu budowlano-wykonawczego 
dla obiektu stacji uzdatniania wody w miejscowości Sudoł 

10,00 

 
IV.2.3) Zamawiający informuje, że po otwarciu ofert w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
1) Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie 
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. 
2) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania 
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 
3) Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest 
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a 
konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 
a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 
beneficjenta lub 
b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie 
jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 
4) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 
wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez 
Wykonawcę. 
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5) Zamawiający dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących 
przypadkach: 
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 
najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji 
przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na dokończenie procedur, 
b) natrafienia w trakcie robót ziemnych na artefakty skutkujące wstrzymaniem lub 
wydłużeniem robót albo inne przeszkody uniemożliwiające lub opóźniające prowadzenie 
robót, za które nie odpowiada Wykonawca, 
c) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, które nie pozwolą na 
realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane lub wymogami 
zawartymi niniejszej specyfikacji,  
d) gdy wystąpi konieczność wykonania nie przewidzianych robót dodatkowych, o których 
mowa w pkt 15.2. ppkt 3) a roboty te uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji 
zamówienia, 
f) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które bezpośrednio ani pośrednio nie 
odpowiada Wykonawca,  
g) wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wprowadzenie 
będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zamówienia. 
h) Zamawiający dopuszcza zmiany okresu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia 
zdarzeń losowych, np. (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), którego nie można było 
przewidzieć, lub z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze Stron. 
6) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie: 
a) poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres jeżeli w trakcie 
realizacji zamówienia strony tak ustalą, 
b) w sposobie wykonania zamówienia, jeżeli zmiany te polepszą techniczne właściwości 
realizowanego zadania nie zmieniając zakresu zamówienia oraz nie będą miały wpływu na 
wynagrodzenie Wykonawcy. 
7) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie pozostających w pełnej 
zgodzie z treścią Rozdziału 6 podrozdziału 6.5.2 pkt 20 Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 z dnia 24 lipca 2020 r.. 
c) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, rozumianych w 
ten sposób, że ich ujęcie na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie 
miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik samego 
postępowania. 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym  - nie dotyczy  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 09:00,  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty > język polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Informacje dodatkowe:  
Wartości zamówienia mniejsza od kwot właściwych dla zamówień sektorowych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  
 

 

 

 

 

 


