
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

Ogłoszenie nr 609361-N-2020 z dnia 2020-11-12 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd7b1afb-cbfc-479f-9fa0-c8b7c21038e7
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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: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20775910000000, ul. Bystrzyca Dolna ,

58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 851 59 80, e-mail sgpk@sgpk.pl, faks 74 851 59 82.

Adres strony internetowej (URL): http://www.sgpk.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: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

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):
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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

Nie

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:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica
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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: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka

Numer referencyjny: 3/PROW/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:
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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: W ramach niniejszego

Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz zrealizować Roboty

niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: • ok. 1,4 km

nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz uzbrojeniem, w tym 1 kpl. przepompowni ścieków, • zagospodarowania terenu planowanej

inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Kontraktu, odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym). Wykonawca jest odpowiedzialny

za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części III ZO –

tj. w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Zamawiający informuje, iż pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest na stronie internetowej

Zamawiającego pod adresem http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow3_2020/zap_ofe_prow3_2020.htm

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45230000-8

45200000-9

71300000-1

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
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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:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2022-09-15

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2022-09-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego i prowadzone jest w oparciu o ustawę dnia 20

lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń

kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 396 z póżn. zm.), ponieważ wartość szacunkowa jest niższa niż wartość określona na podstawie art.

11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) oraz przedmiot zamówienia dotyczy

działalności określonej w art. 132 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym dla niniejszego postępowania nie mają zastosowania

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zamieścił niniejsze ogłoszenie w BZP w celu umożliwienia zapoznania się z treścią przedmiotowego

postępowania jak najszerszemu gronu potencjalnych Wykonawców. Zamawiający informuje, iż pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest na stronie

internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow3_2020/zap_ofe_prow3_2020.htm
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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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie

następujących warunków udziału w postępowaniu: 1) posiadać wiedzę i doświadczenie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację

przedmiotowego zamówienia, wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie: a) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej

budowy/przebudowy/rozbudowy kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1 km. b) co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała swoim zakresem

wykonanie budowy/przebudowy/rozbudowy kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1 km. Usługi/roboty wymienione w lit. a – b mogą być zrealizowane w

ramach różnych kontraktów, jednakże Wykonawca musi wykazać realizację każdej z usług/robót, o których mowa w lit. a–b Na potwierdzenie tego warunku

Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt. 8.B.1 IDW. 2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich

łączny potencjał techniczny). Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi

osobami w trakcie realizacji zamówienia: a) Przedstawiciel Wykonawcy - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej przy

realizacji kontraktów, w tym przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto. b) Projektant w specjalności

instalacyjnej – posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie przy opracowaniu przynajmniej jednej

pełnej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1 km. c) Projektant branży drogowej –

posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, d) Projektant branży elektrycznej – posiadający następujące

kwalifikacje: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e)

Kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) – posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - Doświadczenie na

stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót lub kierownika budowy przy minimum 1 zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie/przebudowie

/rozbudowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1 km. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę, lecz nie więcej niż dwie funkcje

przez jedną osobę. Wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości

języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach

między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na

podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186 z późn. zm.), rozumie przez to

również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów

prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych

działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220). Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa

dokumenty, o których mowa w pkt. 8.B.2 IDW. 2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków: Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków

zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie spełnia”.

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
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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

Nie

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:

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:

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

Wykaz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Celem potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt.

8.A.1.b) IDW, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW) oraz załączyć

dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Celem potwierdzenia spełniania

warunku, o którym mowa w pkt. 8.A.1.a) IDW, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW) oraz

załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 3. Celem potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 8.A.1.2) IDW,

Wykonawcy muszą złożyć: wykaz osób (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ZO), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 4. Celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawców

dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem na język polski. 7. Dokumenty wymienione w pkt. 8.B IDW należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu włącznie wtedy, gdy

złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości. 8. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz

Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b) Wyceniony Wykaz cen, sporządzony na podstawie wzoru znajdującego się w

części III – OPZ , pkt 2 zapytania ofertowego. c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio

ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego

załącznik nr 3 do IDW, g) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, h)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd7b1afb-cbfc-479f-9fa0-c8b7c21038e7

10 z 20 13.11.2020, 07:46



wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i

miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do IDW) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, i) wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 5 do IDW wraz z załączeniem dokumentów

potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. j) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy)

- Załącznik nr 6 do IDW.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 PLN 2. Forma wadium. 1) Wadium może być

wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 2) W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do:

zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyla się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PL 33 1050 1908 1000 0090 3043 2901 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający

uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku

Zamawiającego. 2) Wadium wnoszone w innych opisanych w pkt 11.2 formach należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego: Bystrzyca Dolna 55A, 58-100

Świdnica. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: „Wadium przetargowe: postępowanie NR 3/PROW/2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej we
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wsi Opoczka” 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 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. 5.

Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po rozstrzygnięciu postępowania lub po wycofaniu się Wykonawcy z postępowania o

zamówienie. 2) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je w wartości nominalnej przyjętego wadium. 6. Utrata wadium. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie.

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

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
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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:

Nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
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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:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 90,00

Okres gwarancji jakości 10,00

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

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:

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
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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:

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

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:
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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. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących

przypadkach: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie

robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, b) dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile

stały się niezbędne do realizacji inwestycji, c) konieczności wykonania robót zamiennych, d) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a

mającej wpływ na realizację robót, e) zaistnienia siły wyższej, f) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, g) związane z zatrzymaniem robót

przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, h) nadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, i)

z przyczyn związanych z inwestycją realizowaną na tym samym terenie, w tym samym czasie przez innych inwestorów. 2) Zmianie powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian,

mających wpływ na realizację umowy. 3) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie

zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: a) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów
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niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony

konserwatora zabytków, b) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany

obowiązującego prawa, c) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana ta

spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć,. 4) Zmianie nazwy,

adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 5) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą

być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony

pod rygorem nieważności. 3. Zmiany w rozumieniu prawa budowlanego dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6

ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane są normalną realizacją zawartej umowy i nie są Zmianami w rozumieniu

Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych i nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 217, z

późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu

rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U z 2018 r., poz. 396). 5. Zmiany może

inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2)

uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jej wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na

termin zakończenia umowy, 7) konieczność sporządzenia aneksu do umowy. 6. W przypadku wystąpienia zmian w Umowie polegających na konieczności

wykonania robót zamiennych lub nieobjętych zamówieniem podstawowym zostanie sporządzony przez Inspektora nadzoru dokument pn. „Protokół konieczności i

negocjacji cen”, zatwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania Stron umowy – dokument zawierający w swej treści w szczególności uzasadnienie

dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, wartość cenową zmiany, jej wpływ na cenę ofertową, stanowisko Inspektora nadzoru w zakresie

konieczności prac lub dostaw dodatkowych i/lub zamiennych, podstawę prawną do ich realizacji na mocy Umowy, wpływ na zmianę terminu ukończenia,

możliwość wprowadzenia zmiany w świetle zapisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020
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r., poz. 217, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U z 2018r. poz. 396). 7.

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inspektora nadzoru przygotować kompletny wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem w zakresie konieczności

prowadzenia prac, dostaw nieobjętych Umową lub proponowanych rozwiązań zamiennych oraz dostarczyć każdy dokument, uzupełnienie, opis do którego wezwie

go Inspektor nadzoru wraz ze szczegółową kalkulacją ( kosztorysem szczegółowym ) robót/dostaw zamiennych i dodatkowych. 8. Wyżej wymienioną kalkulację

szczegółową ( kosztorys szczegółowy ) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 9. Szczegółowy kosztorys ofertowy, o którym mowa w treści

pkt 8 zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: 1) na podstawie cen jednostkowych, wynikających z kosztorysów ofertowych

stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy, 2) w przypadku robót, które nie występują w kosztorysach ofertowych podstawą do określenia nakładów

rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogów dla których nie określono nakładów rzeczowych

w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub cen obowiązujących na rynku w województwie dolnośląskim, 3) dla określenia ceny jednostkowej

robót budowlanych zastosowane będą wskaźniki cenotwórcze - roboczogodzina, zysk, koszty pośrednie, koszty zakupu będą nie wyższe niż średnie ceny według

wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji lub ją poprzedzającego, 4) dla określenia materiałów i sprzętu zastosowane będą ceny nie wyższe

niż średnie według wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji lub ją poprzedzającego, a w przypadku braku cen w wydawnictwie

SEKOCENBUD rozliczenie materiałów i sprzętu nastąpi na podstawie faktur zakupu lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Dolnośląskim. 10.

Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych robót w oczekiwaniu na zmianę umowy. 11. Roboty te zostaną rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych

robót, określonych na podstawie książki obmiarów oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego cen jednostkowych. Przedmiotowy szczegółowy kosztorys

dodatkowy stanowić będzie załącznik do aneksu

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: 2020-12-01, godzina: 10:00,
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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

> Język 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: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub w sytuacji wystąpienia inne istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie umowy w sprawie

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenie zapytania ofertowego. W takiej sytuacji Wykonawcy nie

przysługuje żadne roszczenie o zwrot kosztów udziału w zapytaniu, w szczególności kosztów sporządzenia oferty. 2. Zamawiający informuje, iż pełna treść

zapytania ofertowego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap_ofe_prow3_2020

/zap_ofe_prow3_2020.htm.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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