Ogłoszenie nr 524834-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.

Gmina Sadkowice: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE
SADKOWICE – ETAP I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, krajowy numer identyfikacyjny 75014848900000,
ul. Sadkowice , 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 156 191, e-mail
ug@gminasadkowice.pl, faks 468 156 191.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gminasadkowice.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):
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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
https://www.bip.gminasadkowice.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:
W formie pisemnej
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Adres:
Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice

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
WODOCIĄGOWYCH W GMINIE SADKOWICE – ETAP I
Numer referencyjny: RK.271.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
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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: a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Sadkowice: Wodociąg
zaprojektowano z rur ciśnieniowych: 1. PEHD 100-RC Dz110x6,6 PN10 SDR17 o łącznej
długości 392,0 mb, 2. PEHD100 Dz110x6,6 PN10 SDR17 o długości łącznej 151,0 mb. Na
projektowanych odcinkach przewidziano montaż: - 2 kpl zasuw liniowych odcinających DN100 z
obudową i skrzynką uliczną, - 2 kpl hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80 z
samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego wg normy PN-EN
1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową DN80, obudową i
skrzynką. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD100 łączonych ze sobą
poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z
kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą śrub, podkładek i nakrętek ze stali
nierdzewnej. Połączenia rur z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą łączników rurowokołnierzowych do rur z PE. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki
gumowe. Wodociąg uzbrojony będzie w następujące uzbrojenie: 1. zasuwy żeliwne
równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego na
ciśnienie PN1,0 MPa wraz z obudową i skrzynką żeliwną uliczną dużą DN190. Wrzeciono
zasuwy winno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co
korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM. 2. hydranty przeciwpożarowe nadziemne z
żeliwa szarego DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem wraz z
zasuwami odcinającymi DN80 z obudową i skrzynką uliczną żeliwną, kolanem stopowym
kołnierzowym DN80 i króćcem FF dwukołnierzowym DN80. Zasuwy powinny posiadać
obudowę teleskopową zabezpieczoną zawleczkami zakończoną w skrzynce dużej ciężkiej do
zasuw o rzędnej dostosowanej do rzędnej nawierzchni. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć
płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyłącza
wodociągowe w pasie drogowym do granicy działki odbiorcy Opis ogólny Woda z proj.
wodociągu gminnego pobierana będzie do celów socjalno-bytowych. Źródłem zasilania będzie
projektowany przewód wodociągowy o średnicy Dz110 umieszczony wzdłuż pasa drogowego
drogi powiatowej. Projektuje się nowe przyłącza w pasie drogowym do granicy działki odbiorcy.
Materiały Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10
Dz40x2,4 w zwoju. Przyłącze włączone będzie do wodociągu i doprowadzone do granicy działki
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odbiorcy. Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą elektrooporowej opaski siodłowej do
nawiercania dz110/40 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową DN32. Zasuwę bezdławicową z
miękkim uszczelnieniem klina montować z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Lokalizację
zasuwy oznakować tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem (ok. 40 cm) należy
ułożyć taśmę znacznikową lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm,
z pojedynczą wkładką stalową. Montaż przewodów wodociągowych Do montażu stosować rury
wodociągowe PN10, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i
spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z „Instrukcją
wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PVC/PE”
oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę
lokalizacyjno-sygnalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką
stalową. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x
0,5 x 0,3 m. Bloki te należy również umieścić w miejscach montażu hydrantów (pod trójniki oraz
kolana ze stopką) oraz przy kolanach i łukach powyżej 15°. Między blokami a rurami wykonać
dylatację z folii polietylenowej. b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trębaczew i
Nowy Trębaczew: Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych: 1. PEHD 100 Dz110x6,6
PN10 SDR17 o łącznej długości 3216,0 mb. Na projektowanych odcinkach przewidziano montaż:
- 7 kpl zasuw liniowych odcinających DN100 z obudową i skrzynką uliczną, - 17 kpl hydrantów
przeciwpożarowych nadziemnych DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym
zamknięciem z żeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 wraz z
zasuwą odcinającą kołnierzową DN80, obudową i skrzynką. UWAGA. Istniejące rurociągi
wodociągowe z rur azbestocementowych należy wyłączyć z eksploatacji, zamulić i pozostawić w
gruncie jako nieczynne. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD100
łączonych ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej
zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą śrub, podkładek
i nakrętek ze stali nierdzewnej. Połączenia rur z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą łączników
rurowo-kołnierzowych do rur z PE. Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki
gumowe. Wodociąg uzbrojony będzie w następujące uzbrojenie: 1. zasuwy żeliwne
równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego na
ciśnienie PN1,0 MPa wraz z obudową i skrzynką żeliwną uliczną dużą DN190. Wrzeciono
zasuwy winno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co
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korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM. 2. hydranty przeciwpożarowe nadziemne z
żeliwa szarego DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem wraz z
zasuwami odcinającymi DN80 z obudową i skrzynką uliczną żeliwną, kolanem stopowym
kołnierzowym DN80 i króćcem FF dwukołnierzowym DN80. Zasuwy powinny posiadać
obudowę teleskopową zabezpieczoną zawleczkami zakończoną w skrzynce dużej ciężkiej do
zasuw o rzędnej dostosowanej do rzędnej nawierzchni. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć
płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyłącza
wodociągowe w pasie drogowym do granicy działki odbiorcy Opis ogólny Woda z proj.
wodociągu gminnego pobierana będzie do celów socjalno-bytowych. Źródłem zasilania będzie
projektowany przewód wodociągowy o średnicy Dz110. Projektuje się nowe przyłącza do granicy
działki odbiorcy. UWAGA. Istniejące przyłącze wodociągowe należy przepiąć do projektowanej
sieci wodociągowej poprzez opaskę z zasuwką i odcinek przewodu PE40. Materiały Przyłącze
wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 Dz40x2,4 oraz
Dz63x3,8 w zwoju. Przyłącze włączone będzie do wodociągu i doprowadzone na teren działki.
Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą elektrooporowej opaski siodłowej do nawiercania
dz110/40 lub dz110/63 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową DN32 lub DN50. Zasuwę
bezdławicową z miękkim uszczelnieniem klina montować z obudową teleskopową i skrzynką
uliczną. Lokalizację zasuwy oznakować tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem ( p.
40 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o
szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. Montaż przewodów wodociągowych Do
montażu stosować rury wodociągowe PN10, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną
aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać
zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z
nieplastyfikowanego PVC/PE” oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. Nad przewodem (
p. 30 cm) należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-sygnalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200
mm, z pojedynczą wkładką stalową. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i
zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z
betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te należy również umieścić w miejscach montażu
hydrantów (pod trójniki oraz kolana ze stopką) oraz przy kolanach i łukach powyżej 15°. Między
blokami a rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej. c) Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Zaborze: Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych: 1. PEHD 100-RC
Dz160x9,5 PN10 SDR17 o łącznej długości 434,0 mb, 2. PEHD100-RC Dz110x6,6 PN10 SDR17
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o długości łącznej 238,0 mb, 3. PEHD100 Dz110x6,6 PN10 SDR17 o długości łącznej 441,0 mb.
Na projektowanych odcinkach przewidziano montaż: - 1 kpl zasuw liniowych odcinających
DN150 z obudową i skrzynką uliczną, - 3 kpl zasuw liniowych odcinających DN100 z obudową i
skrzynką uliczną, - 10 kpl hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych DN80 z samoczynnym
odwodnieniem podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz
PN-EN 14384:2005 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową DN80, obudową i skrzynką.
UWAGA. Istniejące rurociągi wodociągowe z rur azbestocementowych należy wyłączyć z
eksploatacji, zamulić i pozostawić w gruncie jako nieczynne. Orurowanie Sieć wodociągową
zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD100 łączonych ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe.
Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej
kołnierzowej łączonej za pomocą śrub, podkładek i nakrętek ze stali nierdzewnej. Połączenia rur z
armaturą żeliwną przyjęto za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych do rur z PE. Przy
połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki gumowe. Uzbrojenie wodociągu
Wodociąg uzbrojony będzie w następujące uzbrojenie: 1. zasuwy żeliwne równoprzelotowe
kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN1,0 MPa wraz
z obudową i skrzynką żeliwną uliczną dużą DN190. Wrzeciono zasuwy winno być wykonane ze
stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie pokryty
powłoką z gumy EPDM. 2. hydranty przeciwpożarowe nadziemne z żeliwa szarego DN80 z
samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem wraz z zasuwami odcinającymi DN80 z
obudową i skrzynką uliczną żeliwną, kolanem stopowym kołnierzowym DN80 i króćcem FF
dwukołnierzowym DN80. Zasuwy powinny posiadać obudowę teleskopową zabezpieczoną
zawleczkami zakończoną w skrzynce dużej ciężkiej do zasuw o rzędnej dostosowanej do rzędnej
nawierzchni. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować
tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyłącza wodociągowe w pasie drogowym
do granicy działki drogowej Opis ogólny Woda z proj. wodociągu gminnego pobierana będzie do
celów socjalno-bytowych. Źródłem zasilania będzie projektowany przewód wodociągowy o
średnicy Dz160/110. UWAGA. Istniejące przyłącza wodociągowe należy przepiąć do
projektowanej sieci wodociągowej poprzez opaskę z zasuwką i odcinek przewodu PE40.\
Materiały Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10
Dz40x2,4 w zwoju. Przyłącze włączone będzie do wodociągu i doprowadzone na teren działki.
Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą elektrooporowej opaski siodłowej do nawiercania
dz110/40 lub dz160/40 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową DN32. Zasuwę bezdławicową z
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miękkim uszczelnieniem klina montować z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Lokalizację
zasuwy oznakować tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem ( p. 40 cm) należy
ułożyć taśmę znacznikową lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm,
z pojedynczą wkładką stalową. Montaż przewodów wodociągowych Do montażu stosować rury
wodociągowe PN10, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i
spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z „Instrukcją
wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PVC/PE”
oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. Nad przewodem (p. 30 cm) należy ułożyć taśmę
lokalizacyjno-sygnalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką
stalową. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x
0,5 x 0,3 m. Bloki te należy również umieścić w miejscach montażu hydrantów (pod trójniki oraz
kolana ze stopką) oraz przy kolanach i łukach powyżej 15°. Między blokami a rurami wykonać
dylatację z folii polietylenowej. d) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaborze i Nowy
Kłopoczyn: Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych: 1. PEHD 100 Dz110x6,6 PN10
SDR17 o łącznej długości 1144,0 mb. Na projektowanych odcinkach przewidziano montaż: - 1
kpl zasuw liniowych odcinających DN100 z obudową i skrzynką uliczną, - 4 kpl hydrantów
przeciwpożarowych nadziemnych DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym
zamknięciem z żeliwa szarego wg normy PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 wraz z
zasuwą odcinającą kołnierzową DN80, obudową i skrzynką.\ UWAGA. Istniejące rurociągi
wodociągowe z rur azbestocementowych należy wyłączyć z eksploatacji, zamulić i pozostawić w
gruncie jako nieczynne. Orurowanie Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych
PEHD100 łączonych ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia w węzłach sieci
wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej łączonej za pomocą
śrub, podkładek i nakrętek ze stali nierdzewnej. Połączenia rur z armaturą żeliwną przyjęto za
pomocą łączników rurowo-kołnierzowych do rur z PE. Przy połączeniach kołnierzowych należy
zastosować uszczelki gumowe. Uzbrojenie wodociągu Wodociąg uzbrojony będzie w następujące
uzbrojenie: 1. zasuwy żeliwne równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina z
żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 1,0 MPa wraz z obudową i skrzynką żeliwną uliczną dużą
DN190. Wrzeciono zasuwy winno być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego
(z tego samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM. 2. hydranty
przeciwpożarowe nadziemne z żeliwa szarego DN80 z samoczynnym odwodnieniem i
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podwójnym zamknięciem wraz z zasuwami odcinającymi DN80 z obudową i skrzynką uliczną
żeliwną, kolanem stopowym kołnierzowym DN80 i króćcem FF dwukołnierzowym DN80.
Zasuwy powinny posiadać obudowę teleskopową zabezpieczoną zawleczkami zakończoną w
skrzynce dużej ciężkiej do zasuw o rzędnej dostosowanej do rzędnej nawierzchni. Wszystkie
skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Przyłącza wodociągowe w pasie drogowym do granicy działki
odbiorcy Opis ogólny Woda z proj. wodociągu gminnego pobierana będzie do celów socjalnobytowych. Źródłem zasilania będzie projektowany przewód wodociągowy o średnicy Dz110.
UWAGA. Istniejące przyłącza wodociągowe należy przepiąć do projektowanej sieci
wodociągowej poprzez opaskę z zasuwką i odcinek przewodu PE40. Materiały Przyłącze
wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 Dz40x2,4 oraz
Dz63x3,8 w zwoju. Przyłącze włączone będzie do wodociągu i doprowadzone na teren działki.
Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą elektrooporowej opaski siodłowej do nawiercania
dz110/40 lub dz110/63 wraz z zasuwą odcinającą kołnierzową DN32 lub DN50. Zasuwę
bezdławicową z miękkim uszczelnieniem klina montować z obudową teleskopową i skrzynką
uliczną. Lokalizację zasuwy oznakować tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem ( p.
40 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową lokalizacyjno- ostrzegawczą koloru niebieskiego o
szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. Montaż przewodów wodociągowych Do
montażu stosować rury wodociągowe PN10, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną
aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać
zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z
nieplastyfikowanego PVC/PE” oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. Nad przewodem (
p. 30 cm) należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-sygnalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200
mm, z pojedynczą wkładką stalową. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i
zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z
betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te należy również umieścić w miejscach montażu
hydrantów (pod trójniki oraz kolana ze stopką) oraz przy kolanach i łukach powyżej 15°. Między
blokami a rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej. 2.2. Do przedmiotu zamówienia
należy również wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty
towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z
dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i
p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód,
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nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z
wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku
realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu
budowlanego, odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
obsługi geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania
wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi; 2.3. Zamówienie będzie
współfinansowane 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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020" 2.4. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem został określony w
projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
i niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
zatwierdzoną decyzjami Starosty Rawskiego: ― pozwoleniem na budowę Nr 188/2016 z dnia
06.06.2016 r. ― pozwoleniem na budowę Nr 217/2016 z dnia 07.07.2016 r. ― pozwoleniem na
budowę Nr 189/2016 z dnia 03.06.2016 r. ― pozwoleniem na budowę Nr 180/2016 z dnia
22.06.2016 r. oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , przedmiarem
robót. Wszelkie prace budowlane oraz inne czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej, a niezbędne do właściwego i
kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać w ramach niniejszego zadania i
uwzględnić w kalkulacji kosztów. 2.5. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien
dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz
ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w
przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w
razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień; 2.6. Jeżeli w
załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych
przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o
parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy; 2.7.
Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia,
w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury,
która będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania. Zapłata
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będzie się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu
całego zadania; 2.8. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności
oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może
być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek; 2.9.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
a także wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej. Wymagana
jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 2.10. Wykonawca zobowiązany jest do
dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi i pozostałą dokumentacją
przetargową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym
w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż
przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca
zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w
przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego
zadania na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej,
dokumentacji formalno-prawnej lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania,
wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach
niniejszego zamówienia publicznego; 2.11. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania
projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany
do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez
cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie
ofertowej. 2.12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być
wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny
dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez
Zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty. 2.13. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
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II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 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
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Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na wykonaniu budowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 5 km
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte
we wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach
złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. b) dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane
na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w sprawowaniu tej funkcji. c).
dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (wymaganych ustawą z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia
budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej obejmujących kierowanie robotami
budowlanymi i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w sprawowaniu tej funkcji.
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)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy b. oświadczenia Wykonawcy o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załącznika nr 4 do SIWZ; c.
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załącznika nr 4 do SIWZ; d. oświadczenia
Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wg załącznika nr 4 do SIWZ; e. oświadczenia Wykonawcy o braku
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wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 7 ustawy – wg załącznika nr 4 do SIWZ; f. oświadczenia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wg załącznika nr 4 do SIWZ;
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:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, 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 – wg załącznika nr 6 do SIWZ; b) 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 – wg załącznika nr 7 do SIWZ; c) oświadczenia na
temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy
– wg załącznika nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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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)
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty,

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 40 000,00
PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych PLN). 2. Wadium może być wniesione w
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 (Dz.U. z 2020r. poz.299) 3. W
przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) numer
zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 3) określenie wierzytelności,
która ma być zabezpieczona gwarancją, 4) kwotę gwarancji, 5) termin ważności gwarancji 6)
zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż - Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 u.pz.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
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przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z takim
wyprzedzeniem, aby środki znajdowały się na koncie Zamawiającego przed terminem otwarcia
ofert tj.: Urząd Gminy Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice z
dopiskiem „Wadium – „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE SADKOWICE –
ETAP I” 5. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. 6. Wadium wnoszone w
innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną
ofertą osobnej kopercie.. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem
koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art.46 u.p.z.p.
9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadim wnoszone w formie poręczeń i
gwarancji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.

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:
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

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:
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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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
0,60
okres gwarancji 0,40

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:
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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:
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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:
9. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z
powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących
sytuacjach: 1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą: a) Następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
trwającego dłużej niż 7 dni, b) Wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego
trwające dłużej niż 7 dni W zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ
na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 2) w przypadku konieczności wykonania robót
zamiennych. Roboty zamienne nie powodują zmiany ceny. Ich konieczność zostanie potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy oraz inspektora nadzoru sprawującego
nadzór nad inwestycją. może nastąpić zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót gdy: zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: -klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych i dokonywanie odbiorów; 2) zmiany spowodowane są nieprzewidzianymi
warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub
błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 10. Zamawiający dopuszcza także możliwość
zmian umowy w następujących przypadkach: 1) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że
zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu,
celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, 2) gdy zostanie powzięta
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informacja o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i jakościowych, których
zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu
zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia, 3) gdy wystąpią zmiany,
których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących
realizację przedmiotu umowy. 11. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez
Wykonawcę/Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. 12. Zmiany do
Umowy muszą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu
przez Zamawiającego/Wykonawcę. 13. Zasady zmiany wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego opisane zostały w § 14 Projektu umowy.
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: 2020-04-02, godzina: 10:00,
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: Nie
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IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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