
Gmina Sobótka: Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul.

Rynek 1 , 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail

przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak
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www.bip.sobotka.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:

Nie

Inny sposób:

Ofertę składa sie do zamawiającego osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki

kurierskiej

Adres:

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodnej

Gminy Sobótka – etap I

Numer referencyjny: RIiGK.271.3.24.2020.WG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Wielobranżowy Nadzór Inwestorski dla zadania pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” realizowanego w trybie zaprojektuj i

wybuduj. . Miejsce realizacji zamówienia, opis inwestycji oraz robót przeznaczonych do wykonania.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla

zadnia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu: - nowej magistrali

[tranzytowego wodociągu] łączącego Stację Uzdatniania Wody w Świątnikach z głównymi

zbiornikami wody w Sobótce wraz z odgałęzieniami do istniejących sieci rozdzielczej i

projektowanych[w odrębnym przedsięwzięciu] obiektów sieciowych, - odcinka sieci rozprowadzającej

w m. Będkowice - ul. Świętojańska - ul. Bukowa [dz. nr 165 - 106/1], - przyłączy wodociągowych

dołączonych bezpośrednio do „starej” magistrali, - elementów instalacji pompowni P-Io w SUW

Świątniki i ujęcia wody Świątniki, - zespołu zbiorników głównych w Sobótce. Szczegółowy zakres
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robót zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego

SIWZ. Zakłada się realizacje usługi nadzoru inwestorskiego w trzech etapach: Etap I I etap

świadczenia usługi obejmuje nadzór nad realizacją prac projektowych i obejmuje okres od momentu

podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą (lub z nadzorem inwestorskim jeżeli nastąpi później)

do rozpoczęcie robót budowlanych, na ewentualnych wszystkich częściach inwestycji. W etapie tym

na podstawowe obowiązki nadzoru Inwestorskiego będą się składały następujące czynności: 1. Nadzór

nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej w tym: a) Nadzór nad poprawnością i

terminowością przygotowania dokumentacji projektowej b) Bieżące weryfikowanie, sprawdzanie i

opiniowanie powstającej dokumentacji budowlanej w tym pod kątem zgodności z zapisami

dokumentacji przetargowej na wykonawcę, obowiązującymi przepisami (w tym aktami prawa

miejscowego) i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami miejscowymi c) Nadzór nad

uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii, w tym nad uzyskaniem pozwolenia na budowę d)

W razie potrzeby udział w spotkaniach z przedstawicielami Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora w

związku z realizacją zadania. 2. Nadzór i weryfikacja innych dokumentów przygotowywanych przez

Generalnego Wykonawcę (np. Harmonogramów) w związku z realizacją zadania. Etap II II etap

świadczenia usługi obejmuje nadzór nad realizacją robót budowlanych i obejmuje okres od

rozpoczęcie robót budowlanych do ostatecznego odbioru zadania od Generalnego Wykonawcy. W

etapie tym na podstawowe obowiązki nadzoru Inwestorskiego będą się składały następujące

czynności: 1. Świadczenie usługi Inspektorów Nadzoru inwestorskiego zgodnie z regulacjami

dotyczącymi procesu budowlanego i zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, w

tym Zapewnienie w razie potrzeby wymaganej obecności na budowie stosownych do rodzaju

prowadzonych prac inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 2. Przekazania terenu budowy wraz z

Zamawiającym; 3. Kontrola wykonywania robót budowlanych w tym przeprowadzanie odbiorów

częściowych, robót zanikających, udział w próbach, rozruchach itp., sprawdzania poprawnością

wykonania, działania sprawdzanie zgodności realizacji z warunkami kontraktowymi wiążącymi

Generalnego Wykonawcę, zaaprobowaną dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 4. Kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę

stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań wynikających z zapisów umowy, przepisów prawa i

bieżących ustaleń; 5. Akceptowanie materiałów i rozwiązań proponowanych przez Generalnego

Wykonawcę pod kątem zgodności z dokumentami przetargowymi na wykonawcę robót 6. Kontrola

przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych przestrzegania przepisów bhp i

p.poż, oraz odpowiedniej organizacji robót budowlanych 7. Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym

odbioru ostatecznego (końcowego) inwestycji 8. Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powstającej

w trakcie realizacji robót oraz dokumentacji powykonawczej pod kątem ich zgodności z programem
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funkcjonalno-użytkowym i pozostałymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym

prawa zamówień publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, możliwością uzyskania

pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) oraz planowanym przeznaczeniem obiektu

zapewniającym jego ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe użytkowanie 9. Powiadamianie

Zamawiającego, i Generalnego Wykonawcy o zgłoszonych nieprawidłowościach i uwagach oraz

nadzór nad niezwłocznym uwzględnieniem uwag; 10. Kontrola przestrzegania harmonogramu

ramowego realizacji inwestycji. Nadzór nad aktualizacjami harmonogramu rzeczowo-finansowego;

11. Uczestnictwo w czasie realizacji zadania narad koordynacyjnych i innych spotkań z udziałem (w

zależności od potrzeb) przedstawicieli Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy, Inspektorów

Nadzoru (stosownych do rodzaju prowadzonych prac), projektanta (jeżeli zachodzi taka potrzeba - w

tym także projektantów branżowych), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność; 12.

Opiniowanie Zamawiającemu podwykonawców zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę wraz ze

sprawdzeniem przedstawionych dokumentów; 13. Weryfikacja poprawności przygotowania faktur

przez Generalnego Wykonawcę wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego (w tym

sprawdzanie poprawności i kompletności załączanych oświadczeń podwykonawców i dalszych

podwykonawców); 14. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów z

Generalnego Wykonawcą, w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności solidarnej;

15. Reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku z

realizacją Inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich spotkaniach; 16. Występowanie

w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z

prowadzoną Inwestycją; 17. Obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia

Generalnego Wykonawcy z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia

ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Generalnym Wykonawcą.

Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy z

uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych

podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski: a) odbierze od

Generalnego Wykonawcy robót plac budowy i dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z

przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót budowlanych, b)

przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie, c) przygotuje

wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy, d) dokona rozliczenia wykonanych robót,

w szczególności oszacowania wartości już wykonanych oraz oceny ich wadliwości, e) opracowanie

dokumentacji koniecznej do udzielenia zamówienia na dokończenie Inwestycji przez Zamawiającego

zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamówień Publicznych; Etap III III etap świadczenia usługi

obejmuje nadzór nad wypełnianiem przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych obowiązków
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wynikających z udzielonej gwarancji, i obejmuje okres od ostatecznego odbioru zadania od

Generalnego Wykonawcy do upływu okresu gwarancji przez co należy rozumieć także usunięcie

ostatnich usterek wynikających z obowiązującej gwarancji. W etapie tym na podstawowe obowiązki

nadzoru Inwestorskiego będą się składały następujące czynności: 1. Nadzór nad usuwaniem wad i

usterek; 2. Opracowanie harmonogramu i listy potrzebnych dokumentów na potrzeby przeglądów

okresowych w czasie gwarancji Generalnego Wykonawcy oraz organizowania przeglądów

gwarancyjnych co do zasady co najmniej raz w roku; 3. Zgłaszanie wad i usterek (z inicjatywy własnej

i/lub na wniosek Zamawiającego) oraz kontrolowanie ich usuwania przez Generalnego Wykonawcę i

uczestnictwo w ewentualnym rozwiązaniu sporów pomiędzy Zamawiającym a Generalnym

Wykonawcą; 4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji. W przypadku

nieterminowego usuwania przez Generalnego Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie danych

niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu (także w okresie gwarancyjnym); Odbieranie

w okresie gwarancji naprawy zgłoszonych usterek i wad od Generalnego Wykonawcy lub Wykonawcy

Zastępczego. Opiniowanie wniosków Generalnego Wykonawcy o przesunięcie terminu usunięcia

usterek.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71248000-8

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: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt. 6 PZP polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia

podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 20% wartości

zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

30.09.2023

II.9) Informacje dodatkowe: Datą rozpoczęcia realizacji zadania jest data podpisania umowy.

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

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza określonego sposobu spełnienia

przedmiotowego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1.000.000 zł. Wykonawca powołujący

się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową

innych podmiotów, przedkłada polisę OC.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy prowadził nadzór nad robotami budowlanymi polegający na: - nadzorowaniu jednej lub

kilku inwestycji z branży instalacji sanitarnej wykonywanej metodą zaprojektuj i wybuduj

obejmujących swoim zakresem budowę/przebudowę/remont co najmniej 5 km sieci wodociągowej

lub kanalizacyjnej łącznie b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponował osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy o minimalnym

wskazanym doświadczeniu: A. – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • odpowiednie

do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający, jako inspektor

nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, B. – Inspektor

nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do

pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, C. –

Inspektor nadzoru w specjalności inżynierii drogowej, posiadający: • wykształcenie techniczne, •

odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynierii drogowej, D. – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

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: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć

aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu.

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:

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy do oferty winni

przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr

3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

1) Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załączniki nr 5, 6 do SIWZ): a) Wykaz usług

świadczonych 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,
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wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te były świadczone, z

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy usługi 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 usługi były świadczone, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

inne dokumenty (Załącznik nr 5), b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub nadzorowanie robót budowlanych, 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 oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (Załącznik nr 6), 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 ustawy PZP. 3) dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1.000.000 zł. 4) Wykaz części

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr

8 do SIWZ) 5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu

do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 2 ppkt. 1) - 4) niniejszego rozdziału. 6) Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) niniejszego rozdziału, składa dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 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 powyżej, 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 gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1

i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. – wg załącznika nr 7 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. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 złotych. 2. Wadium

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia

15.01.2021 r. do godz. 10:00. Oznacza to, że pieniądze muszą znajdować się na rachunku

Zamawiającego do wskazanego terminu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić

przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku

Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać:

„wadium przetargowe – „Wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania pn. Uporządkowanie

gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”. Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do

oferty. 5. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 2 ppkt. 1 ÷ 5 SIWZ należy zdeponować w
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oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją

i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. 6. W przypadku składania oferty drogą

pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po

otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem

Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 7. Wadium wniesione

w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu

postępowania. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Na pisemny wniosek Zamawiający

zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3

ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

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:
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Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:
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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)

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
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Doświadczenie w nadzorowaniu budowy sieci wodociągowych 30,00

Doświadczenie w nadzorowaniu budowy zbiorników na wodę pitną 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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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:
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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. Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w uPzp oraz

wskazanych poniżej, w następującym zakresie: 1) zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotu

umowy, pod warunkiem że nowe osoby będą spełniały warunki określone w SIWZ oraz ofercie

Wykonawcy oraz przedstawione zostaną wymagane dokumenty dla tych osób, zgodnie z wymogami

dokumentacji przetargowej, 2) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Nadzoru

Inwestorskiego, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem

przez nowego podwykonawcę co najmniej takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny, 3)

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od

realizacji części obowiązków Nadzoru Inwestorskiego i zakresu przedmiotu umowy i związanego z

tym odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 5) zmiany terminów i wysokości płatności, o których

mowa w § 6 ust. 3, wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany

samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w wyższej kwocie na

rzecz Wykonawcy, 6) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku

VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z

realizacją niniejszej umowy, 7) zmiany terminów, określonych w § 2 ust. 1, w przypadku przesunięcia

się terminów realizacji umowy z Generalnym Wykonawcą, wystąpienia zamówień dodatkowych oraz

innych zmian zakresu zamówienia zgodnych z uPzp. a) Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby

wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z

Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy. b) W trakcie trwania umowy Wykonawca

zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy

firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 4) otwarciu

likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym

uczestniczy Wykonawca. c) Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę
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trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców).

3. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian,

na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia

takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy

jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 15.01.2021, 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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