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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414563-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Puck: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 170-414563
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Puck
19051973700000
ul. 10-go Lutego 29
Puck
84-100
Polska
Osoba do kontaktów: Gmina Puck
Tel.: +48 586735640
E-mail: inwestycje@gmina.puck.pl
Faks: +48 586732737
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gmina.puck.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gmina.puck.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://www.miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzewo
Numer referencyjny: IZP.RB.271.III.2019.POIS

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane
będą prowadzone w miejscowości Brudzewo i częściowo w miejscowości Celbowo.
Ogólna długość kanalizacji sanitarnej to ok. 9,6 km, w tym:
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 110x6,6 L= 2 781 m,
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 90x5,4 L= 479 m,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 315 x 9,2 SN8 L= 575 m,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200 x 5,9 SN8 L= 4 996 m,
— przyłącza kanalizacji grawitacyjnej do granic działek: 763 m,
— przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków PEHD 40x3,7 L=71 m
W ramach robót należy wykonać 3 tłocznie ścieków T-1, T-2, T-4 oraz 1 pompownię: P-2.
Nadto należy wykonać przyłącza na terenie nieruchomości do pierwszej studzienki - 133 m.
W zakres robót wchodzi kompletna realizacja robót wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem
technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. pomorskie, gmina Puck, miejscowość Brudzewo i częściowo Celbowo

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Brudzewo. Budowa kanalizacji jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo,
Mrzezino” dla którego Gmina Puck uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko (POIiS)
Część zakresu robót, a tym samym wydatki na nie poniesione są kwalifikowane do dofinansowania z POIiS,
a część jest niekwalifikowana. Kwalifikowalność wydatków będzie ustalał inspektor nadzoru przy udziale
Zamawiającego.
Roboty budowlane będą prowadzone w miejscowości Brudzewo i częściowo w miejscowości Celbowo obr.
Brudzewo.
Ogólna długość kanalizacji sanitarnej to ok. 9,6 km, w tym:
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 110x6,6 L= 2 781 m,
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 90x5,4 L= 479 m
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 315 x 9,2 SN8 L= 575 m,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200 x 5,9 SN8 L= 4996 m,
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— przyłącza kanalizacji grawitacyjnej do granic działek: 763 m,
— przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków PEHD 40x3,7 L=71 m
— przyłącza na terenie nieruchomości do pierwszej studzienki: 133 m.
W ramach robót należy wykonać 3 tłocznie ścieków T-1, T-2, T-4 oraz 1 pompownię: P-2:
3

— Tłocznia T-1 (działka nr 143 ob. Brudzewo) jest projektowana o przepustowości 1,0 m /h, moc silnika 2x3,0
3

kW, pompa z wirnikiem otwartym wielokanałowym, punkt pracy Qp=22,0 m /h, wysokość podnoszenia w
punkcie pracy Hp= 14,43 m SW, czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny ASA,
3

— Tłocznia T-2 (działka nr 148/9 ob. Brudzewo) jest projektowana o przepustowości 4,7 m /h, moc silnika
3

2x3,0 kW, pompa z wirnikiem otwartym wielokanałowym, punkt pracy Qp=22,0 m /h, wysokość podnoszenia w
punkcie pracy Hp= 16,87 m SW, czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny ASA,
3

— Tłocznia T-4 (działka nr 98/20 ob. Brudzewo) jest projektowana o przepustowości 12,9 m /h, moc silnika
3

2x3,0 kW, pompa z wirnikiem otwartym wielokanałowym, punkt pracy Qp=22,0 m /h, wysokość podnoszenia w
punkcie pracy Hp= 17,26 m, czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny ASA,
3

— Pompownia P-2 (działka nr 81 ob. Brudzewo) jest projektowana o wydajności Vp = 1,2 m /h, wysokość
podnoszenia Hp =12,8 m przelot otwarty. Orurowanie i pozostałe elementy wyposażenia pompowni tj. pomosty,
drabiny, balustrady wykonać ze stali kwasoodpornej 1,4301.
Dla tłoczni należy wykonać ogrodzenie, oświetlenie i utwardzenie wokół zbiorników, oraz doprowadzić wodociąg
i zasilanie elektryczne, zgodnie z dokumentacją projektową. Dla pompowni przewiduje się utwardzanie terenu,
ale bez ogrodzenia i oświetlenia (pompownia jest zlokalizowana w pasie drogowym, należy ją zabezpieczyć
barierką). Do pompowni należy doprowadzić wodociąg i zasilanie elektryczne, zgodnie z dokumentacją
projektową. Tłocznie i pompownię ścieków należy wyposażyć w system monitoringu radiowego lub telefonii
komórkowej zapewniający bezawaryjną pracę.
W zakres robót wchodzi kompletna realizacja robót wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem
technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzenie prób oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania robót, zgodnie z
obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Obowiązkiem wykonawcy
jest także wykonanie robót odtworzeniowych obejmujących w szczególności: uporządkowanie terenu,
odtworzenie dróg dojazdowych oraz placów, chodników, terenów zielonych naruszonych w wyniku realizacji
robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w sposób, który umożliwi bezpieczny ruch pieszych
i pojazdów w trakcie robót (objazdy, mijanki, przejścia, itp.), zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu przez
zarządcę drogi. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad w robotach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/11/2019
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Nr POIS.02.03.00-00-0059/17, Tytuł: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Puck budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust 5 pkt 1-4 i 8, z zastosowaniem regulacji opisanych w art. 24 ust. 7-12 prawa zamówień publicznych,
— spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia w formie wypełnionego formularza JEDZ (Jednolity europejski dokument zamówienia). JEDZ
należy sporządzić, podpisać i złożyć elektronicznie jak opisano w SIWZ.
2. Formularz JEDZ powinien być aktualny na dzień składania ofert.
3. Formularz JEDZ w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu można złożyć w zakresie ogólnym
(wystarczające jest wypełnienie część IV: Kryteria kwalifikacji. a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich
kryteriów kwalifikacji).
4. Informacje zawarte w oświadczeniu (formularzu JEDZ) stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Formularz JEDZ należy złożyć także w odniesieniu do wszystkich tzw. „podmiotów trzecich”, tj. gdy
Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby i/lub warunków udziału w
postępowaniu, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (łącznie) oraz brak podstaw wykluczenia
(oddzielnie).
6. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, składanymi na wezwanie są:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
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z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) 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; Wykonawca może wskazać ogólnodostępny rejestr, z którego
Zamawiający samodzielnie pobierze odpis;
5) oświadczenie 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 w. porozumienia;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
oświadczenie należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert).
Szczegóły opisano w SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2 Warunki udziału w postępowaniu – sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
1. Wykonawca osiągnął minimalny roczny obrót, w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie robót
budowlanych, w wysokości nie mniejszej niż 2 300 000 PLN średniorocznie, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2. Wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 2 800 000 PLN, lub posiada
zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2 800 000 PLN;
3. Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2 800 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej są:
1) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem (roboty
budowlane), za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres;
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego (np. kopia polisy z dowodami jej opłacenia).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie i wykonał, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, roboty polegające na budowie lub rozbudowie, lub
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przebudowie, co najmniej dwóch robót obejmujących kanalizację sanitarną. W ramach każdej roboty należy
wykazać wykonanie, co najmniej 2 kilometrów sieci.
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia kadrę
techniczną posiadającą: wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do
wykonywania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, w tym:
a) 1 osobę na stanowisko kierownika budowy:
i. posiadającą wyższe wykształcenie oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w dowolnej specjalności inżynierskiej,
ii. pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych związanych z gospodarką
wodno-ściekową, w tym na jednym zadaniu związanym z budową lub rozbudową lub przebudową kanalizacji
sanitarnej.
b) 1 osobę na stanowisko kierownika robót w branży sanitarnej:
i. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
ii. pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych związanych z gospodarką wodnościekową, w tym jednym zadaniu związanym z budową lub rozbudową lub przebudową kanalizacji sanitarnej.
c) 1 osobę na stanowisko kierownika robót w branży elektrycznej i AKPiA:
i. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
ii. pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych związanych z gospodarką wodnościekową.
d) 1 osobę na stanowisko kierownika robót drogowych w branży drogowej:
i. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowym;
iii. pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnym związanych z budową lub
rozbudową lub przebudową drogi.
Uwagi:
1. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierowników branżowych, jak również łączenie stanowiska
Kierownika budowy z funkcją kierownika branżowego, jeżeli osoba/osoby będzie/będą posiadała/ły wymagane
doświadczenie i kwalifikacje jak określa SIWZ. Wymagane jednak jest by kierowanie robotami wykonywały
minimum 2 osoby.
2. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
i zawodowej są:
1) wykaz 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, 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
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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;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zastrzega, z uwagi na uwarunkowania budżetowe, że w roku 2020 może sfinansować nie więcej
niż 60 % wartości zamówienia, a w roku 2021 - 40 % wartości zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
dostosować harmonogram realizacji robót do powyższych uwarunkowań.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/12/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, POLSKA, 2019 r. w Sali konferencyjnej na parterze

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium: w wysokości: 47 000,00 PLN (czterdzieści
siedem tysięcy złotych)
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku BS Krokowa nr konta: 55 8349 0002 0008 9500 2000
0030 z podaniem tytułu wadium, znak sprawy IZP.RB.271.III.2019.POIS – budowa kanalizacji w miejscowości
Brudzewo, Gmina Puck;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie musi
być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) oraz dołączone do oferty. Wniesienie dokumentu
wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej
został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału.
II. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z zasadami opisanymi w art. 68.
Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wysokość wynagrodzenia umowy uzupełniającej
będzie obliczana wg metodologii opisanej w umowie w oparciu o ceny jednostkowe z Przedmiaru robót
(kosztorysu ofertowego), a dla pozycji nie ujętych w przedmiarze (kosztorysie ofertowym) w oparciu o kosztorys
zatwierdzony przez Zamawiającego sporządzony na podstawie wskaźników do kosztorysowania i cen nie
wyższych niż średnie Sekocenbud z województwa pomorskiego, dla kwartału poprzedzającego termin
wykonania robót.
III. Zakres i zasady zmian umowy opisano w SIWZ
IV. RODO: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawca/podmiot trzeci są zobowiązani do realizacji obowiązków
wynikających z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Dla uzyskania przez zamawiającego potwierdzenia, że
osoby, których dane osobowe są przekazywane zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak
również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie korzystał,
przekazanych przez wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego, w ofercie zawarto
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oświadczenie wykonawcy, a dotyczące pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla
konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
V. Zamawiający stosuje dla niniejszego postępowania art. 91 ust. 2a uPzp opisując w przedmiocie zamówienia
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia
koszty cyklu życia.
VI. Z uwagi na ograniczenia liczby znaków w generatorze ogłoszeń szczegółowe informacje dot. warunków
udziału w postępowaniu, dokumentów, umów, RODO, komunikacji elektronicznej, itd. zawarto w SIWZ.
VII. Terminem rozpoczęcia umowy jest data jej zawarcia. W sekcji II.2.7 to szacunek.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
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zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. wnosi się w terminie: 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
Dalsze szczegóły zawarto w SIWZ.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019

04/09/2019
S170
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 10

