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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Komunalna 2
Radzymin
05-250
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Teodorczyk
Tel.:  +48 227865396
E-mail: wodociagi@radzymin.pl 
Faks:  +48 7865049
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pwikradzymin.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pwikradzymin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pwikradzymin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciemnem – Żółty FIDIC”

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji
oraz wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Kontraktu nr 5: „Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w Ciemnem – Żółty FIDIC”. Inwestycja ta wchodzi w zakres projektu kluczowego „Budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” i jest jedną z części zamówienia
udzielanego na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

mailto:wodociagi@radzymin.pl
https://www.pwikradzymin.pl
https://www.pwikradzymin.pl
https://www.pwikradzymin.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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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
45230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miejscowość Ciemne i Radzymin w gminie Radzymin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w
tym decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie dotyczące robót budowlanych), budowa wraz ze złożeniem
zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego
organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub
prawomocnej decyzji o użytkowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ciemne i Radzymin, w
tym:
• budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 315 PVC o łącznej długości ok. L=1,68 km,
• budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o łącznej długości ok. L=6,06 km,
• budowa 455 szt. odcinków sieci kanalizacyjnej DN160-DN200 (zwanych dalej odgałęzieniami kanalizacyjnymi)
w pasach drogowych ulic wymienionych w pkt. 1.1.1., w tym przewiduje się:
- DN200 – 30 szt. (od głównego kanału do dróg bocznych, działek przeznaczonych na drogi oraz do posesji);
- DN160 – 425 szt. (od głównego kanału do granic posesji).
Odgałęzienia kanalizacyjne przewiduje się do wszystkich posesji przy budowanych przewodach. W przypadku
działek zabudowanych zakres projektowania obejmuje odcinek przewodu kanalizacyjnego od kanału
sanitarnego w ulicy do miejsca włączenia ścieków z budynków zlokalizowanych na prywatnych posesjach.
W przypadku działek niezabudowanych projektowanie obejmuje przewód kanalizacyjny zakończony studnią
kanalizacyjną na terenie działki. Budowa zaprojektowanych odgałęzień kanalizacyjnych obejmuje odcinek od
kanału sanitarnego w ulicy do granic prywatnych posesji.
Ostateczna ilość i średnice odgałęzień kanalizacyjnych wynikać będzie z rozwiązań projektowych przyjętych
w oparciu o aktualne podziały geodezyjne nieruchomości poprzedzonych wizją w terenie. W uzasadnionych
przypadkach (np. duża ilość wytwarzanych ścieków w obrębie posesji, dla których przyłącze o średnicy DN 160
będzie niewystarczające Zamawiający dopuszcza zwiększenie średnicy odgałęzienia DN160 na DN200).
• budowa 6 szt. przepompowni ścieków sanitarnych;
• budowa kanału tłocznego DN 90 - 160 mm PEHD o łącznej długości ok. L = 1,0 km;
• budowa wodociągu DN 110-160 PEHD o łącznej długości ok. L = 8,41km;
• budowa 454 szt. odcinków sieci wodociągowej DN40-DN160 od głównej sieci (zwanych dalej odgałęzieniami
wodociągowymi) w pasie drogowym ulic, w tym przewiduje się:
- DN110 – 29szt. (od głównego wodociągu do dróg bocznych i działek przeznaczonych na drogi);
- DN40-50 – 425 szt. (od głównego wodociągu do granic posesji, dobór średnicy w zależności od
zapotrzebowania na wodę, przeznaczenia działki. W przypadku wydzielenia drogi na działce w trakcie
prac projektowych lub planowania przez właściciela wydzielenia działki drogowej w obrębie działki należy
przewidzieć średnicę odgałęzienia DN63-110 zgodnie z przyszłym zapotrzebowaniem.
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Odgałęzienia wodociągowe przewiduje się do wszystkich niezabudowanych i zabudowanych posesji
nieposiadających przyłącza wodociągowego oraz dróg bocznych i działek przeznaczonych na drogi.
Zakres projektowania i budowy odgałęzień wodociągowych w przypadku działek zabudowanych i
niezabudowanych obejmuje odcinek przewodu wodociągowego od wodociągu w ulicy do granic prywatnych
posesji. W przypadku dróg bocznych/działek przeznaczonych na drogi, odgałęzienia wodociągowe należy
wykonać do granicy pasa drogowego.
Ostateczna ilość odgałęzień wodociągowych oraz przyjęte średnice wynikać będą z rozwiązań projektowych
przyjętych w oparciu o aktualne podziały geodezyjne nieruchomości poprzedzonych wizją w terenie.
• przebudowa urządzeń kolidujących, w tym m.in. gazociągu w ul. Laskowej w Ciemnem, jak również
budowę kanalizacji deszczowej (przykrycie rowu) w przypadku konieczności lokalizacji sieci wodociągowej/
kanalizacyjnej w poboczu drogi zajętej przez rów melioracyjny w ul. Wołomińskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części III SIWZ dostępnej pod adresem
www.pwikradzymin.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
POIS.02.03.00-00-0114/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Pzp)
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp

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:
Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

www.pwikradzymin.pl
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu (dalej zwanego „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający
żąda od wykonawcy: a)oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który 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, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.
5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych składa pisemne zobowiązanie podmiotu do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty wskazane w pkt. 2 w taki
sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie).
7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że:
a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w
wysokości 8 200 000,00 PLN,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 3.000.000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu (dalej zwanego „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda od wykonawcy: 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, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane (należy odpowiednio wypełnić JEDZ w tym zakresie), wraz 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; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za zaprojektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do projektowania/kierowania
robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy
odpowiednio wypełnić JEDZ w tym zakresie).
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który 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, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.
5.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych składa pisemne zobowiązanie podmiotu do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty wskazane w pkt. 2b) w
taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie). Natomiast dokumenty wskazane
w pkt 2a) powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunek udziału w postępowaniu określony
poniżej w lit.a) w "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" spełnia co najmniej jeden z tych
Wykonawców..
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości co najmniej 6 km oraz dwie przepompownie ścieków. Warunek
będzie spełniony, jeśli wykonawca wykonał te roboty w ramach jednej umowy lub kilku odrębnych umów.
b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie sieci
wodociągowej długości min. 5 km. Warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykonał te roboty w ramach
jednej umowy lub kilku odrębnych umów. Warunek będzie spełniony również, gdy sieć wodociągowa będzie
wykonana w ramach jednej z umów wskazanych dla spełnienia warunku określonego w lit. a).
c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi:
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- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w projektowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
wykształcenie techniczne min. wyższe;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami
polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wykształcenie techniczne min. średnie,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń oraz min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie,
przebudowie dróg; wykształcenie techniczne min. średnie.
Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202), Zamawiający uznaje również wymagane
uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp). Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału z postępowania wskazano w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 250.000,00 zł (słownie: Dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100zł)
oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Formę i
sposób wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostały określone w części I
SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały w części II SIWZ Wzór umowy, dostępnej na
stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją umowy prowadzone będą w
PLN.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,
spółki cywilne) przed zawarciem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującej współpracę
tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres
prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji określa Wzór umowy stanowiący Część II SIWZ, dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionej w części II SIWZ Wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: nie

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: 28/06/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 27/08/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Osoby upoważnione: Beata
Wojtowicz, Alicja Teodorczyk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zamawiający żąda dokumentów:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 14 i 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)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 Pzp;
3)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;
4)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
2.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
1 ppkt 1-4.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1:
1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit a-c, 14 i 21;
2) ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1), składa dokument, o którym mowa w
pkt 3.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2019
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