Ogłoszenie nr 2021/BZP 00054609 z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63
1.5.2.) Miejscowość: Modliborzyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 23-310
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.5.7.) Numer telefonu: 158715079
1.5.8.) Numer faksu: 158717102
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00344ffb-b47a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054609
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14
2021-05-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00054609 z dnia 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003697/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzenie energii” .
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://modliborzyce.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zamowienia@modliborzyce.pl 6.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 6.4. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).6.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 6.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP. 6.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez mini portal i ePUAP
należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie
postępowania w miniPortalu (Uwaga – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania,
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który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać
również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.6.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania o którym mowa w pkt 6.7.).6.9. Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl 6.10.
Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.9. adres e-mail.
6.11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl z wnioskiem o
wyjaśnienie treści SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://modliborzyce.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana przez Burmistrza Modliborzyc (adres:
Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon
kontaktowy (15) 8715 079;2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.pl 3. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
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konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271.1.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Gminie Modliborzyce” w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy i
uruchomienie komunalnej oczyszczalni ścieków w Modliborzycach wraz z dostawą i montażem
urządzeń i wyposażenia oczyszczalni o przepustowości od 350 m3/d dla 3500 RLM.Przedmiot
zamówienia obejmuje:1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych
uzgodnień, pozwoleń opinii oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej pozwolenia na budowę z uwzględnieniem PFU, w tym poniższych decyzji i
dokumentów; uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych na wylot i zrzut
ścieków oczyszczonych oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i inne
wymagane dla wykonania przedmiotu zamówienia;2) sporządzenie karty informacyjnej/ROŚ dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Modliborzyce
wraz z uzyskaniem /Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;3)
sporządzenie projektów wykonawczych;4) obsługę geodezyjną;5) wykonanie na podstawie
powyższych projektów robót budowlanych i montażowych wraz z zagospodarowaniem i
urządzeniem terenu i doprowadzenie energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz
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wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków kierowanych do rzeki Sanny, drogi
dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem drogi głównej oraz odtworzeń po robotach
budowlanych;6) kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia;7)
przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z
oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;8)
wykonanie rozruchu oczyszczalni;9) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji,
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni
ścieków; 10) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni;11) wykonanie instrukcji obsługi i
konserwacji urządzeń;12) opłaty za nadzory obce, badania itp.;13) inwentaryzację i
dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną;14) wykonanie tablic informacyjnych i
pamiątkowych;15) znakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów
szczegółowych, a w szczególności oznakowanie: dróg ewakuacyjnych, lokalizacji sprzętu ppoż.,
armatury, urządzeń, instalacji, miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie
przebywania i komunikacji, informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji; 16) nadzór
autorski projektantów wszystkich branż;17) wykonanie badań czynników oddziaływania
oczyszczalni ścieków na środowiska do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia
określa Program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej: „PFU” ) – stanowiący załącznik Nr 7 do
SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy („PPU”) – załącznik Nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 14.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej
zdefiniowanych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wagi). Dla dokonania oceny ofert, waga w
kryteriach oceny określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1
punktowi. Ocenie podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1.3.4. zdolności technicznej lub zawodowej8.1.3.4.1. posiada doświadczenie w przedmiocie
zamówienia.Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie rozbudowie, modernizacji lub remoncie oczyszczalni
ścieków o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto, 8.1.3.4.2. dysponuje osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym:a) jedną (1) osobą pełniącą funkcję projektanta branży konstrukcyjnobudowlanej - posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności konstrukcyjnobudowlanejoraz – została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,b)
jedną (1) osobą pełniącą funkcję projektanta branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychoraz – została wpisana na listę
właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,c) jedną (1) osobą pełniącą funkcję
projektanta branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychoraz –
została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,d) jedną osobą
pełniącą funkcję Kierownika budowy/robót która: – posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz – została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.e) jedną (1)
osobą pełniącą funkcję Kierownika robót, która:– posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. oraz – została wpisana na listę
właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,f) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika
robót, która: – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznychoraz – została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów
budownictwa,1. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej;2. Osoby
posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne
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uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 20 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
9.1.1.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt 7.5.2. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w
pkt 8.1.1 – 8. 1.2. SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ;9.3. Oświadczenie
wskazane w pkt 9.1.1 SWZ składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega
Wykonawca.9.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.9.5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 9.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w
realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył;9.1.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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, sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SIWZ.9.2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót
budowlanych, dostaw lub usług dotyczy robót budowlanych, dostaw lub usług, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.5.1. Formularz Ofertowy - dokument składany w formie elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, wraz z wymaganymi załącznikami,
sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku
gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty,
oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. Formularz oferty nie
podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 ustawy, tym samym
brak złożenia Formularza ofertowego lub złożenie Formularza ofertowego niezawierającego
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji, spowoduje odrzucenie oferty na
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podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy.7.5.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ,
sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznika Nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie musi zostać złożone w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/każdego Wykonawcy występującego
wspólnie/innego podmiotu.7.5.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 7.5.8.,
7.5.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.5. SWZ – w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. 7.5.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o
którym mowa w rozdziale 8 ust. 8.4.-8.6. SWZ (jeżeli dotyczy).7.5.6. Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy).Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej
sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile
dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.7.5.7.
Wadium 7.5.8. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że
osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie :
trzydzieści tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).10.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 47 8717 1123 2010 1000
2118 0035 - Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Modliborzycach. W tytule przelewu
należy wpisać: Wadium - INW.271.1.3.2021. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu,
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Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na
rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.10.3. Wadium wnosi
się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 31.05.2021 r. godz. 10:00 i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. 10.4. Wadium wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełnić co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
tj.:a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;b) wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
którego oferta została wybrana.2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,3) powinno być nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz
płatne na pierwsze żądanie,4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być
krótszy niż termin związania ofertą,5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się
nazwa przedmiotowego postępowania,6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina
Modliborzyce,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą
treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z
jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum).10.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona.10.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium
określa art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.1.5.1. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy) muszą spełniać
następujące wymogi:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 2)
pełnomocnictwo – dokument wytworzony w postaci elektronicznej – musi zostać złożone wraz z
ofertą i oprócz identyfikacji pełnomocnika powinno zawierać także informacje wskazujące o: a)
postępowaniu, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawcach wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby. 3)
pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.1.5.2. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. 1.5.3. Wspólników spółki cywilnej/konsorcja obowiązują przepisy dotyczące
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58
ustawy.7.5.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ, sporządzone i wypełnione według
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wzoru stanowiącego załącznika Nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.7.5.6. Oświadczenie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy).Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy
składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w
innym dokumencie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16.1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy zawarte są w załącznik Nr 6 do SWZ.16.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z
akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.16.3. Zamawiający
przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455
ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:1) zmiana terminu
wykonania umowy, w przypadku:a) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami,
terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych
mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy; b)
konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
c) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie
przygotowania zamówienia;d) wystąpienia nieprzewidzianych prac archeologicznych; e)
konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub
zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót,
zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego,
wystąpieniem wad ukrytych PFU ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania
robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego;f) opóźnienia w
przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;g) wstrzymania robót
przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w
tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w
trakcie realizacji zamówienia;h) wstrzymania robót lub konieczności zrealizowania dodatkowych
czynności w wskutek czynności organów;i) opóźnieniu wynikającym z następstw działania
organów administracji, w szczególności przekroczenia wynikających z przepisów prawa
terminów wydania przez organy administracji opinii i uzgodnień, decyzji w zakresie powyżej nie
wskazanym, chyba że opóźnienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez
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Wykonawcę,ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych poniżej.Więcej
informacji w załączniku nr 6 do SWZ tj. § 15ZMIANA UMOWY
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie, w terminie do 14 miesięcy od daty
zawarcia umowy, przy czym wprowadza się terminy pośrednie::1) opracowanie Dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.2)
wykonanie robót budowlanych: 7 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowę, zakończenie rozruchu technologicznego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, czego
potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.
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