
Ogłoszenie nr 767742-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.: 

Zaprojektowanie i przebudowę układu napowietrzania wody w Stacji
Uzdatniania Wody w Przysusze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej-
Nie
Nazwa projektu lub programu-

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający- Nie
Postępowanie  przeprowadza  podmiot,  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania- Nie
Informacje  na  temat  podmiotu  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli  prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających- Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy  ich  siedzib,  krajowe  numery  identyfikacyjne  oraz  osoby  do  kontaktów  wraz  z  danymi  do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej –Nie

W  przypadku  przeprowadzania  postępowania  wspólnie  z  zamawiającymi  z  innych  państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., krajowy
numer  identyfikacyjny 67098413800000,  ul. ul.  Targowa  52 , 26-400  Przysucha,  woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 048 675 22 94, e-mail pgkmprzysucha@wp.pl, faks 048 675 21 63.
Adres strony internetowej (URL): http://www.pgkimprzysucha.pl
Adres profilu nabywcy:---
Adres  strony  internetowej  pod którym można uzyskać  dostęp do narzędzi  i  urządzeń  lub  formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
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Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym  w  przypadku  wspólnego  przeprowadzania  postępowania  z  zamawiającymi  z  innych  państw
członkowskich  Unii  Europejskiej  (który  z  zamawiających  jest  odpowiedzialny  za  przeprowadzenie
postępowania,  czy  i  w  jakim  zakresie  za  przeprowadzenie  postępowania  odpowiadają  pozostali
zamawiający,  czy zamówienie  będzie  udzielane  przez  każdego z  zamawiających  indywidualnie,  czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)- Tak
http://www.pgkimprzysucha.pl

Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczona  będzie  specyfikacja  istotnych  warunków
zamówienia- Tak
http://www.pgkimprzysucha.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem- Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie- Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:- Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:- Tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: 26-400 Przysucha, ul. Targowa 52

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne- Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Zaprojektowanie  i  przebudowę  układu
napowietrzania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze
Numer referencyjny: PGKiM/03/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny-
Nie

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna  liczba części  zamówienia,  na  które może zostać udzielone  zamówienie  jednemu
wykonawcy:

II.4)  Krótki  opis  przedmiotu  zamówienia (wielkość,  zakres,  rodzaj  i  ilość  dostaw,  usług  lub  robót
budowlanych  lub  określenie  zapotrzebowania  i  wymagań  ) a  w  przypadku  partnerstwa
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innowacyjnego  -  określenie  zapotrzebowania  na  innowacyjny  produkt,  usługę  lub  roboty
budowlane: Na przedmiot zamówienia składa się: 1) Wykonanie we wszystkich niezbędnych branżach
projektu technicznego: przebudowy i modernizacji układu napowietrzania wody polegającej na zamianie
istniejącego napowietrzania zamkniętego na otwarte wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymaganą
dokumentacją formalno- prawną i uzgodnieniami, w tym uzgodnieniem z Zamawiającym, niezbędnym do
realizacji  robót.  Pod  pojęciem  „przebudowę  i  modernizacja  układu  napowietrzania”  należy  rozumieć
wymianę 2 istniejących ciśnieniowych mieszaczy wodno- powietrznych na 2 wieże ociekowe (Desorbery)
wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi. 2) Wykonanie w pełnym zakresie robót
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy układu napowietrzania
wody wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej; 3) Dostawa oraz montaż urządzeń i armatury
na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej przebudowy układu napowietrzania wody w stacji
uzdatniani uzdatnia wody w Przysusze; 4) Rozruch wykonanej instalacji związanej z przebudową układu
napowietrzania wody; 5) Szkolenie załogi w zakresie obsługi wykonanej instalacji związanej z wykonaną
przebudową układu napowietrzania wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania
Zamawiającego  w  tym  zakresie  zawiera  załącznik  nr  1  do  niniejszej  SIWZ.  Miejsce  wykonania
zamówienia: siedziba Spółki, ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha.

II.5) Główny kod CPV: 45252126-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45330000-9
71320000-7
51900000-1
51100000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w  przypadku  umów  ramowych  lub  dynamicznego  systemu  zakupów  –  szacunkowa  całkowita
maksymalna  wartość  w  całym  okresie  obowiązywania  umowy  ramowej  lub  dynamicznego  systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

100

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

3



Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść: oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie  warunków: Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  warunku  w  tym  zakresie,  uzna
spełnienie tego warunku w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie,  zaprojektował  co  najmniej  jedną
inwestycję  obejmującą  w swym  zakresie  układ  otwartego  napowietrzania  wody  surowej  za  pomocą
desorberów o wydajności co najmniej 100 m3/h lub większej wraz z niezbędnymi instalacjami w tym
pompownią pośrednią, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu. Należyte
wykonanie musi być potwierdzone: referencjami inwestorów lub końcowym protokołem odbioru itp. 2)
wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie zrealizował co najmniej jedną inwestycję obejmującą w swym
zakresie  układ  otwartego  napowietrzania  wody  surowej  za  pomocą  desorberów  o  wydajności  co
najmniej 100 m3/h lub większej wraz z niezbędnymi instalacjami w tym pompownią pośrednią, a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  to  z  tego  okresu.  Należyte  wykonanie  musi  być
potwierdzone: referencjami inwestorów lub końcowym protokołem odbioru itp. 3) wykonawca musi mieć
do  dyspozycji  osoby  posiadające  przygotowanie  zawodowe  upoważniające  do  wykonywania
samodzielnej funkcji w budownictwie, w tym: a) Projektanta branży sanitarnej- z co najmniej 3 letnim
doświadczeniem  zawodowym,  popartym  posiadaniem  uprawnień  budowlanych  do  projektowania  w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,
cieplnych,  wentylacyjnych  i  gazowych  lub  równoważnych  i  aktualnej  przynależności  do Polskiej  Izby
Inżynierów  Budownictwa.  b)  Projektanta  branży  elektrycznej-  co  najmniej  3  lata  doświadczenia
zawodowego  poparte  posiadaniem  uprawnień  budowlanych  do  projektowania  w  specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i aktualnej przynależności do Polskiej
Izby  Inżynierów  Budownictwa.  c)  Kierownika  budowy,  robót  technologicznych–  co  najmniej  3  lata
doświadczenia zawodowego popartego posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych  i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub równoważnych i aktualną przynależność do
Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.  d)  Kierownika  robót  elektrycznych  –  co  najmniej  3  lata
doświadczenia zawodowego popartego posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub równoważnych i aktualną przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w  postępowaniu  imion  i  nazwisk  osób  wykonujących  czynności  przy  realizacji  zamówienia  wraz  z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2)  Zamawiający  przewiduje  wykluczenie  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  5  ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3)  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W  CELU  WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji –Nie
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III.4)  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  ,  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie dotyczy

III.5)  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych
dokumentów - inne dokumenty; 2) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz z
podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,  przy
czym dowodami, o których mowa, są min. referencje; 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę
do  realizacji  zamówienia  publicznego  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  projektowych  oraz
kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do wykonania  zamówienia  publicznego oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 4)  w przypadku powoływania  się na zasoby
innych  podmiotów  należy  przedstawić  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  niezbędnych
zasobów  –  załącznik  nr  7  do  SIWZ.  5)  w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie
oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6)  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP- nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)  formularz  oferty  –  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  2)  Pełnomocnictwo  składają  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  np.  konsorcjum,  spółka  cywilna;  3)  Oświadczenie  o
przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej.  Wzór oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  6a i  6b do
SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1)  Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  wniesienie  wadium.  2)  Wysokość  wadium:  Każdy
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości (3 % wartości): 7.500,00
PLN.  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  zł).  Uwaga:  W  przypadku  wnoszenia  wadium  na  rachunek
bankowy (konto) Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu
faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do upływy terminu otwarcia ofert.  3)  Wadium może być
wnoszone jedynie w formach określonych w art. 45 PZP, tj.: a) w pieniądzu- W takim przypadku wadium
należy wnieść przelewem na konto depozytów Zamawiającego:  bank PEKAO S.A. Nr 63 1240 5703
1111 0000 4897 2677. Uwaga: Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę wpływu
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środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo  –  kredytowej,  z  tym  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym,
zawierających klauzulę o bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego
przez  poręczyciela  kwoty  poręczanej,  przy  czym  termin  ważności  poręczeń  winien  być  równy  co
najmniej  okresowi związania ofertą Wykonawcy (30 dni). c) gwarancjach bankowych - zawierających
klauzulę o bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego przez Gwaranta
kwoty gwarancji, przy czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania
ofertą  Wykonawcy  (30  dni).  d)  gwarancjach  ubezpieczeniowych,  zawierających  klauzulę  o
bezwarunkowej,  nieodwołalnej  i  płatnej  na pierwsze  żądanie  Zamawiającego  przez Gwaranta  kwoty
gwarancji, przy czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą
Wykonawcy (30 dni). e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z
2019 r. poz. 310), zawierających klauzulę o bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie
Zamawiającego przez poręczyciela kwoty poręczanej, przy czym termin ważności poręczeń winien być
równy  co najmniej  okresowi  związania  ofertą  Wykonawcy  (30 dni).  4)  Wadium wnoszone  w innych
dopuszczonych przez Zamawiającego formach (tj. gwarancje lub poręczenia) należy złożyć w oryginale
w  formie  elektronicznej-  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  w  przypadku
uzasadnionej niemożności sporządzenia i złożenia w formie elektronicznej- dopuszcza się złożenie w
formie pisemnej (w oryginale doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert). 5) W
przypadku  składania  przez  Wykonawcę  wadium  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia,  gwarancja  lub
poręczenie powinny być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:  a)  nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji/  poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która
ma być zabezpieczona gwarancją- poręczeniem, c) kwotę gwarancji-  poręczenia, d) termin ważności
gwarancji- poręczenia, e) zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do: „zapłacenia kwoty gwarancyjnej-
poręczanej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,  iż Wykonawca,
którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -
zawarcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  nie  możliwe  z  przyczyn  leżących  po
stronie  Wykonawcy.  6)  zobowiązanie  Gwaranta  (Poręczyciela),  do:  „zapłacenia  kwoty  gwarancji/
poręczanej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie  omyłki,  o  której  mowa w art.  87  ust.  2  pkt  3 Ustawy,  co spowodowało  brak
możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako  najkorzystniejszej”.  7)  gwarancja
(poręczenie) winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 8) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego. 9) Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert,
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie
zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego ofertę
uznaje  się  za odrzuconą.  10)  Zwrot  wadium nastąpi  stosownie  do postanowień art.  46 ust.  1,2 i  4
Ustawy.  11)  Utrata  wadium  następuje  w  okolicznościach  wskazanych  w  Ustawie  Prawo  zamówień
publicznych, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5 Ustawy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert  w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert  katalogów
elektronicznych: Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

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

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego  systemu zakupów dopuszcza się  złożenie  ofert  w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje  się  pobranie  ze  złożonych  katalogów  elektronicznych  informacji  potrzebnych  do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane  jest  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej (przetarg  nieograniczony,  przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia  co do przedstawionych wartości,  wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3)  Zastosowanie  procedury,  o  której  mowa  w  art.  24aa  ust.  1  ustawy  Pzp (przetarg
nieograniczony)- Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane  jest  zastrzeżenie  prawa do  udzielenia  zamówienia  na podstawie  ofert  wstępnych  bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział  negocjacji  na  etapy  w  celu  ograniczeniu  liczby  ofert  podlegających  negocjacjom  poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób  postępowania  w  toku  licytacji  elektronicznej,  w  tym  określenie  minimalnych  wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej  umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje  się  istotne zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  wyjątkiem  zmian  wynikających  z  okoliczności  opisanych  w
poniższych punktach. 2) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: a)
danych teleadresowych w przypadku ich wystąpienia; b) W przypadku, jeśli w okresie obowiązywania
umowy dojdzie do ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT), wówczas Zamawiający dokona
stosownej  zmiany  umowy pod  względem finansowym,  związanej  bezpośrednio  z  ustawową  zmianą
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podatku od towarów i usług (VAT); c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za
miesięcznym  wypowiedzeniem  i  niewykorzystania  zamówionej  ilości  oleju  napędowego.  3)  Warunki
dokonania zmian: a) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej
umowy: -opisze zaistniałe okoliczności, -uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności.
c) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie. 4) Pod rygorem
nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.
5)  Ewentualne  spory  mogące  wynikać  z  wykonania  niniejszej  umowy  strony  poddadzą  pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 6) W sprawach nieuregulowanych umową
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz
inne przepisy prawne właściwe w przedmiocie niniejszej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wrozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom  postępowania  niż  Zamawiający,  muszą  być  wydzielone  od  pozostałych  dokumentów i
oznaczone klauzulą: “POUFNE - INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” w
prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany
będzie  jako  zgoda  Wykonawcy  na  ujawnienie  zainteresowanym  przedmiotowych  informacji.  Za
tajemnicę  przedsiębiorstwa  nie  mogą  być  uznane  w  szczególności  aktualny  odpis  z:  -właściwego
rejestru, - informacje ujawnione przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, o których mowa w art. 86
ust 4 PZP.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język  lub  języki,  w  jakich  mogą być  sporządzane  oferty  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu- polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4)  Przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku
nieprzyznania  środków,  które  miały  być  przeznaczone  na  sfinansowanie  całości  lub  części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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