
Znak postępowania : RI.27 l.2.18.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pn.:

,,Buclowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie i Dziękowizna"

Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1) c) tiret drugi ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U.
Ż02I poz.1129) niniejsze zamówienienaleŻy do zamówień sektorowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot okreŚlonych w przepisach na podstawie art. 3.

ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówieńpublicznych.

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zapytania ofortowego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówien sektorowych ptzez Zamawiającego _ nie mają

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

<Podpis ącego>

Mińsk Mazowieckio dnia 16.12.2021r.

I



Rozdział1. Zamawiający
Nazwa Zamawtającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
REGON: 711582747
NIP: 8222146516
Adres: ul. Józefa Chęłmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Strona internetowa: www.bip.minskmazowiecki.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00-17.00,

wtorek-czwartek 8. 00- 1 6. 00,

piątek 8.00-15.00
Tel./fax.: (25) 756 25 00 l (Ż5) 756 Ż5 50

e-mail: gmina@miskmazowięcki.pl
Rozdział2. opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Kodów CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania
ścieków

45233 I 40-2 Roboty drogowe
45232410-9 Roboty w zakresie kana|izacji ściekowej

2. Jedno stka or ganizacyjna W znaazona do r ealizacji zadanta:

Gminny ZahJad Go spodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. J. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Zadanię pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie i

Dziękowizna" jest realizowarte w ramach zadania budżetowego ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów."

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w części miejscowoŚci Budy Janowskie (u1. Wojska Polskiego' na granicy z
Kolonią Janów i ul. Jaśminowa) oraz części miejscowości Dziękowizna (od ul.
Jaśminowej do ul. Majowej _ nr ew. działki 35/1) w gminie Mińsk Mazowiecki.
Inwestycja obejmuje rozwiązanie techniczne odprowadzenia ścieków sanitamych do

zbtorczego systemu kanalizacyjnego z posesji położonych w przedmiotolvych
miejscowościach' z włączeniem do istniejącej sieci sanitarnej w miejscowości Kolonia

Janów ul. Leśna (studnia betonowa Dn1200 5ę1 1Z919 wg. inwentaryzacji
172.47

powykonawczej).
Na projektowanym obszarze został zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno- tłoczonej.
Zadantem projektowanych przyŁączy kanalizacyjnych będzie odprowadzanie ścieków z
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instalacji w budynkach do projektowanej sieci kanalizacji zbiorczej. Scieki z terenu
objętego projektem spłyną grawitacyjnie do przepompowni ścieków BJ-1 na ul.
JaŚminowej, a następnie zostaną ptz'etłoczone rurociągiem do istniejącego systemrt
kanalizacji sanitarnej w miejscowoŚci Kolonia Janów na ul. Leśnej. Niniejszy zakręs
stanowi kontynuację etapu ptac, zakoftczonego w 2021 roku.

5. Zadanię obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonym przedmiarem
robót, dokumentacj ami techni czny mi oruz S TWI o RB.

6. Szczegółowy opis:
Przedmiotem inwestycji jest budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w części
miejscowości Budy Janowskie i Dziękowlzna w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z
odgałęzieniami bocznymi (przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym bez
wprowadzania na nieruchomości prywatne, zakonczone korkiem w granicy oraz
oznakowane tabliczkami informacyjnymi dla zakończen przyŁączy korkami, na słupku
betonowym lub ogrodzeniu).
Zakres rzeczowy2

kanał grawitacyjny PVC DN200 SN8 - 1868,0 m
kanałtłoczony PEHD PN10 kl. 100 DN125 - 1069,5m

kanałtłoczony PEHD RC PN10 kl. 100 DN125 _ 78,0 m
studnie kanalizacyjne PVC DN425 - 53 szt.
studnie kanalizacyjne PVC DN600 - 22 szt.
studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 - 18 szt.

studnie rewizyjne betonowe DN1200 na kanale tłocznym - 3 szt.
studnie odpowietrzająco-napowietrzające betonowe DN1200 na kanale tłocznym -
1 szt.

pompownia BJ-l A 1,5 m ltypprzejezdnyl z2pompami - 1 komplet
komora zasuw a I,5 m ltyp przejezdnyl zwyposaŻeniem - 1 komplet
przyłączakanalizacji sanitarnej -kanał grawitacyjny Dn160 PVC SN8 - 375,5 m
studnie rewizyjne PVC DN425 - 4 szt,

Szczegółowe informacje zakresu prac objętych niniejszą częścią zamówienia zawarte są
w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik 5 do Zapfiania ofertowego pn.

,,Dokumentacja techniczna". Poglądowy zakres inwestycji do wykonania przedstawiony
został na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik 9 do Zapfiania ofertowego pn.:

,,Zalrr es inw e stycj i - orient acj a" .

7. Przeznaczeniem kanalizaqi będzie odprowadzanie ścieków typu byowo-gospodarczego
z istniejących budyŃów zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie
prowadzonej inwestycji w miejscowości Budy Janowskie i Dziękowizna'

8. Metoda rozliczenia robót:
Wykonawca zobowiązany jest przygotowaó kosztorys ofertowy metodą kalkulacji
uproszczonej na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót, jako sumę iloczynów
ilości poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, które
zostały ujęte w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 8 do Zapytania) oraz
zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych netto. Wyliczona w ten sposób
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cena netto powiększona o obowiązujący podatek VAT stanowiłabędzie Zaproponowaną

prZęZ Wykonawcę wartoŚć zamówienia brutto.

9. Zakres robót przy wykonywanitl kanalizacji ohejmuje:

1) oznakowanta i zabezpieczenie miejsca robót w porozumieniu z Inwestorem,

prowadzenie stałej kontroli wykonanego oznakowania, przywrócenie kompletnego

oznakowania stałej otganizacji ruchu w przypadku demontażu.

2) dostawę materiałów montazowych (wskazanych w dokumentacji technicznej'
przedmiarach, STWIORB oraz innych niezbędnych do wykonania sieci
kanalizacyjnej vłraz z przyłączarni),

3) dostawę materiałów Zasypowych w tym pospółki do wykonania podsypki, obsypki

oraz związane z pełną wymianą gruntów spoistych kat. III.
4) wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni,

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,

5) wykonanie wykopów wrazzumocnieniem ścian wykopu,
6) odwodnięnię wykopu w przypadku potrzeby obniżenia zwięrciadła wody

gruntowej.

7) przygotowanie podłoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

8) ułożenie przewodów

9) podłączenie projektowanego kanału do istniejącej sieci kanalizacyjnej
10) w drogach i terenach utwardzonych na|eży stosowaó pełną wymianę gruntów

spoistych z odwozemurobku na odległość wskazaną w przedmiarach.

11) warstwę wierzchnią (utwardzoną nawierzcl'nię drogową) o grubości 15 cm naleŻy

odwieść w miejsce wskazane przęz Inwestora. Urobek gliniasty z wykopów naleŻy

wywozió w miejsce ustalone we własnym zakresie pIzez Wykonawcę. Nie wolno

składowaó materiałów gliniastych w pasie drogowym. Zasypkę wykopu wykonaÓ

Za pomocą gruntu kat. I-II. Zagęszczenie zasypki wykopów ptzeprowadzać

warstwami o grubości 0,30 m z zagęszczaniem mechanicznym, do osiągnięcia

wskaŹnika zagęszczel|ia zgodrryrlr z dokutrrentacj ą teclmiczną.

12) wykonanic przcwicrtów/przccisków, zgodnie z dokumentacją techniczną (w

przypadku wystąpienia)
13) zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontazem umocnień ścian wykopu,

14) odtworzenie nawierzchni po robotach - stan nawierzchni drogowej oraz posesji

prywatnych nię może ulec pogorszeniu w tym odtworzenie rowów, chodników z
kostki, zjazdów,itp.

15) przeprowadzenie pomiarów ibadań wymaganych w dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji tęchnicznej, w tym: płukanie kanałów, inspekcja telewizyjna kanałów

rurowych, próba wodna szczelności sięci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 200 mm,

16) pełna obsługa geodezyjna zadania (wytyczenie, inwentaryzacjapowykonawcza).

10. Szczegółowy zakres robót opisany zostaŁ w zapytaniu, projektach technicznych,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących

podstawę do kalkulacji ceny ofertowej.

11' Roboty składające się na przedmiot zamówienia naleŻy wykonywaó z należfią
starannością, zgodnie z dokumentacją, obowtązującymi Polskimi Normami i przepisami
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pfawa' Zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie r ealizacji robót.

12. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązan)z do:

1) Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszącyc.h koniecznych do
zrea|izowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia
zakładanych efektów i rezultatów umowy

2) Wykonania wszelkich niezbędnych opracowan koniecznych do uzyskania przez
Zamawiaj ące go pozwo lenia na uzytkowani e

3) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, itp.,
niezbędnych przy rcalrizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

4) Wypełnianie wszelkich za\ecen, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na
Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyĄi, pozwoleń,
uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno-pfawnych stanowiących załącznik
do projektów budowlanych i przekazywanych przez Zamawiającego na etapie
reahzacji

5) Uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w przypadku utraty przez te

dokumenty wazności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do
realizaĄi i ukończenia robót _w ptzypadku takiej konieczności

6) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień
niezbędnych do realizacji robót

13. Podstawowe wymagania doĘczące robót:
1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany

będzie do opracowania i przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
zestawienia materiałowego zawierającego spis wszystkich wyrobów budowlanych
oraz urządzen planowanych do wbudowania w ramach zamówienia wraz z
przedstawieniem atestów' deklaracji, aprobat technicznych oraz innych dokumentów
doty czący ch j ako Ś c i zaplanow anych do wbudowani a materi ałów.

2) Wykorrawca jest odpowiedzialny za jakoŚć wykonanyoh robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŻyte przy budowie oraz za ich
zgodnośó z Dokumentacją Projektową' STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z rcalizacją zamowienia określa
wzór umowy stanowiący załącznik do zapytartia ofertowego.

14. MateriaĘ z odrysku:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwa\ających na odzysk
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca zapev,ni aby
tymczasowo składowane materiały z odzysku były zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowały swoją jakośó i właściwości. Wszystkie materiały z odzysku, nie przewidziane
do ponownego wbudowania stanowią własnośó Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest przekazać je Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.
Materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania
lub przekazaniaZamawiającemu, stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na
koszt Wykonawcy w ramach umowy.

15. Równoważność materiałów:
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1) W projekcie budowlanym oraz w STWIoRB mogą występować nazwy własne, znaki
towarowe lub byó podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są
one wiążące i mozna dostarczyć elementy równorvazne, których charakterystyka nie
jest gorsza niż, parametry vrz,ą.dzeń cz,y matetiałów podanych w opracowaniach
projektowych. Wszelkie koszty wynikające z roŻnic pomiędzy urządzeniami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot,,równowazne''
ozltacza mozliwośó uzyskania efektu założonego przęz ZamauliĄącego Za pomocą

innych rozwiązafi technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na

równowaznych ustaleniach.

2) Zamavłiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i utządzefl, niż podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych,
technologicznych i jakościowych nie gorszych niz określone w dokumentacji. W
takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które

uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca
proponujący utządzenia i materiały równowazne przedstawi Zamawiającemu dane

techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione

wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z
oświadczeniem producenta Że proponowane urządzenie jest równowazne do

Zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczęnia.

3) Zama'wiający, opisując przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej i
STWIORB przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza
rozu,iązania równoważne opisywanym. Ilekroć mowa w dokumentacji projektowej i
STWIORB o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach,

specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, itp. naleŻy

rozumieć, iŻ Zamawtający dopuszcza rozwiązania równowazne, o charakterystyce nie

gorszej niz określona w przywołanych w dokumentacji normach. w zwtązku z
powyzszym Wykonawca moŻe Zaproponować tozwiązania równow'łŻnę w stosunku

do przedrrriotu zanrówierria przedstawiorrego w zapytarriu ofertowym.

4) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz

uzgodnienia wynikającę zę zmiany naurządzenia lub rozwiązania równowazne w tym

poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkichzmian.
5) Koniecznym jest podanie nazry producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu

urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest

PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata tęcltriczna, karta katalogowa
producenta, zawterająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z
charakterystyką pracy urządzefi ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

6) ZamawiĄący nie Wtaża zgody, aby proponowane urządzenia równowazne były
prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzg\ędnym jest, by były to
urządzenia sprawdzone, pracuj ące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty

w których zostały zamontowane oraz rok rcalrizacji) przez okres nie krótszy niz 2 Iata.

Wykonawca przedstawiając rozwiązania równowazne nie moze naruszyó praw osób

trzecich z tfivłu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz
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oświadcza, Że vłymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie
jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

7) Materiały stosowanę przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia
powinny byó fabrycznie nowe i odpowiadaó, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. I0 Ustawy z
dnia7 lipca I994r. Prawo budowlane, orazjakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w specyfikacji technicznej wykonaniat odbioru robót budowlanych.

76. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówięn uzupełniających do 50% wartości
zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia:
Tęrmin wykonania przedmiotowego zamówienia: do 31 sierpnia 2022r.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu
1 . Wykonawc y , któtzy biorą udział w postępowaniu muszą spełniÓ następuj ące warunki:

1) Warunek dot. zdolności technicznych lub zawodowych
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca:
a) udokumentuj e na|eŻyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działaIności jest krótszy - to w
tym okresie wykonał:

o dwie odrębne inwestycje z której kaŻda polegała na budowie i/lub
przebudowie i/lub rozbudowie sieci karlalizacyjnej tłocznej wraz z
montażem i uruchomieniem min. 1 kompletnej przepompowni
ścieków oraz,

o dwie odrębne inwestycje z której kaŻda polegała na budowie i/lub
przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej sanitamej
grawitacyjnej o długości minimum 0,5 km kłŻda.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie
p owyż s ze go w ar unku s amo dzi e l ni e.

Zanawiający uzna walunek za spcłniony na podstawie analizy zŁoŻonego

oświadczenia Wykaz robót budowlanych oraz zaŁączonych dowodów,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŻyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

b) wyktŻe, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do
wykonywania zamowienia, która będzie uczestniczyó w wykonywaniu
zamówienia tj. kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągolvych i
kanalizacyjny ch b ez o gr aniczen
uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawq z dnia 07 lipca ]994 r. Prąwo budowlane oraz rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ]] września 20]4 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadajqce im
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ważne uprąwnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie v,cześniej

ob ow iqzuj qcych pr zepis ów.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o ktorych mowa pclwyzej, Wykonawca

zobowtązany będzie do złoŻeniawraz Z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdzia\e ]
niniejszego zapytanta

Rozdział 5. Podstawy Wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1' Z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania mtędzy

Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciąganiazobowiązań w imieniu
ZamawiĄącego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przęprowadzenięm procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą'
polegające w szczególnoŚci na:

a) uczestntczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

b) posiadaniu co najmniej I0%o udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta

lub pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małzeńskim' w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa W linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosuŃu
przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Że

moŻe to budzió uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2) Wykonawcę, który niev,rykazał spełniania warunków udziałuw postępowaniu;

3) wykonawcę w stosuŃu do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnymjest przewidziane zaspokojenie

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z ,Jria 15 nraja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 L poz. 243, 3Ż6, 9I2 i 1655) lub którcgo
upadłośó ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłoŚci

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie

przewiduje zaspokojeniawierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba Że

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z20I9 r. poz. 498,9I2, 1495 i 1655);

4) Wykonawcę, który, z przyczyn leŻących po jego stronie, nie wykonał albo

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie

zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zarnawiającym, co

doprowadziło do tozwiązania umowy Iub zasądzenia odszkodowania
5) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną

decyzję administracyjną o za|eganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba Że wykonawca dokonał

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wIaz Z odsetkami lub grzywnami lub za'warł wiąŻące porozumienie w
sprawie spłaty tych nalezności;
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6) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatnoŚci podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie

WkazaÓ za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkicm przypadku,
o którym mowa w pkt 5, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub za'warłwiązące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.

Rozdział 6. Warunki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

1) jej treść nie odpowiada treŚci zapytania ofertowego
2) została złoŻona przez podmiot, który :

a) nie spełnia waruŃów udziału w postępowaniu określonych w niniejszym
zapytaniu ofortowym;

b) został wykluczony zudziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia
3) ZostałazłoŻonapo terminie określonym w zapfianiu ofertowym;
4) wykonawc a nie wraziŁ zgody , na przedłuŻenie terminl związania ofertą;

5) wadium nie zostało wniesione lub zostało wnięsione w sposób nieprawidłowy;
Rozdział7. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców

potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

I. vłykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŻe|t okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych
określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
naleŻyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądż tnne dokumenty wystawionę przez podmiot, na tzecz którego roboty
budowlane były wykonywane' a jeŻeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów _ inne
dokumenty.

2. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych' uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, a takŻe zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww.
dokumentów musi potwierdzaó spełnienie odpowiednio warunków określonych w
Rozdziale 4 ust. 1 pkt llit. b.

3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zal<ładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego' że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj ącego, Że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
nalezności wraz Z ewentualnymi oclsetkami lrrb grzywnami, w sz'cz,ególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienię, odroczenie lub rczŁoŻenie na taty za|egłych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Że

wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŻ 3
miesiące ptzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego' Żę wykonawca za'warł porozumienie z właściwym olganem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

ll;b rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu.

Rozdział 8. Wymagania doĘczące oświadczeń i dokumentów
1. Oferta musi zawierać:

l) Formularz oferty;
2) Kosztorys ot-ertowy spotządzony na podstawie załączotlego przedmiaru robot;

3) Wykazrobót;
4) Wykaz osób;

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów rtreżeli dotyczy);

6) Pełnomocnictwa (eŻeli dotyczy);

7) Pełnomocnictwo dla lidęra konsorcjum (eŻel'i dotyczy);

8) Potwierdzenie wniesienia wadium.

9) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczĄ, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

10)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki otganizacyjnej Za|<ładu

IJbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

innego dokumentu potwierdzająoego' że wykonawca rtie 'zal-cga z opłacanietrr

składek na ubezpieczęnia społeczne lub zdrowotne.

11)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzĄącego, Że

wykonawc a nie zalega z opłacartiem podatków.

2. Do oferty Wykonawca dołącza wyŁącznie aktualne na dziei składania ofert

o świ adczeni a w zakre s i e wskazany m pr zęz Zamavłiaj ące go .

3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie składa kaŻdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie' w którym kaŻdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni zaŁączyÓ do oferty oryginał
pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniai
zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznęgo. Treść

pełnomocnictwa powinna dokładnie określaÓ zakres umocowania. Dokument ten
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powinien zostac podpisany pIZęZ wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówtenia publicznego. Podpisy powinny byc złoŻone przez osoby
uprawnione tltl składania oświadozeń wcrli.

5. Jcżęli Wykonawca nie złoŻył wymaganych pcłnomocnictw albo złoŻy wadliwc
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złoŻenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ichzłoŻenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział 9. Wadium
1. Zamawiający Żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 5 000 zł (pięÓ

tysięcy złotych).
2. Wadium naleŻy wnieśó przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium moŻe byó wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzie\czej kasy oszczędnościowo-
kredytowej , z tym Że potęczenie kasy j e st zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancj ach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanychprzez 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. z2016T.poz.359 i2260 orazz2017 r. poz. 1089).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśó przelewem
na rachunek bankowy jednostki organizacyjnĄ v,ryznaczonej do realizacjt zadania:

BaŃ Spółdzie|czy w Mińsku Mazowieckim Nr 22 9226 0005 0024 5Ż67 Ż000 0100 z
podaniem tytułu: ,,Wadium ,rBudowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości
Budy Janowskie i Dziękowizna''

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium
przyj ęta zo staj e data i go dzina uznania kwoty na rachunku Zamawiające go.

6. Zamawiający zwróci wadium Wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystrriejszej lub urrieważnieniu postępowania, z wyjątkienr wykonawcy'
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawcy' którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwróci wadium niezwŁocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

8. Zamavńający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofortę przed upływem terminu składania ofert.

9. IeŻeIi wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zvłróci je vłraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizjibattkowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

I0.Zamawiający zattzyma wadium wIaz z odsetkami, jeŻeli wykonawca, którego ofeńa
została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
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2) nie wniósł wymaganego zabezpięczenia naleŻytego wykonania umowy w
terminie wskazanym ptzez Zamawiającego;

3) za'warcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
pr Zy azy n leŻący ch po stronie wykonawcy.

11. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń, musi mieć taką samą płynnośÓ jak
wadium wniesionę w pieniądzu' co oznaczu ze dochodzenie roszczenia z tyi:lłu
zapłaty wadium wniesionego w formie tych gwarancji i poręczei nie moze być
utrudnione' Wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne musi mieć postaó

gwarancji bezwarunkowej, tj. wypłaty Środków na pierwsze Żądanie.

12. w prrypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy z|oĘć przed upływem
terminu składania ofeń w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk
Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok.
l02, a kserokopię dokumentu poŚwiadczoną za zgodność z oryginałem na\eĘ
za\ączyć do oferty.

13. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w zapytariu ofertowym
spowoduje odrzucenie oferty .

Rozdział 10. Sposób porozumiewania się zZamawiającym.
1. w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia otaz

informacje przekazywane będą w formie:

-pisemnej na adres wskazany w zapytaniu ofertowym

-faksem (nr 25 756 25 50)

-mailem na adres: gmina@minskmazowiecki.pl
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a

Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wrazztŁumaczeniemna język polski.

3. JęŻeIi Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocąfaksu _ kaŻda
ze stron na Żądanie drugi ej niezwło cznie potwierd za fakt ich otr zymania

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

l) Panią Marleną CzyŻewską_ w sprawach merytorycznych,
2) Panią MaŁgorzatąKuczewską _ w sprawach proceduralnych.

Rozdział 11. Termin rwiązania ofertą.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpocryna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia
składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zarnawiającego moŻę przedłuŻyć termin
związania ofertą, z tym Że zamawiający moŻe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zvłróctÓ się do wykonawców o wyraŻenie zgody na

przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŻszyjednak niż 60 dni.

Rozdział12. opis sposobu prrygotowania ofert.
1. Opakowanie i adresowanie oferty:

ofertę na|eŻy umieśció w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)

zaadresowanym i opisanym:
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Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęó)

Adresat:
URZĄD GMINY MIŃSK MAZowIEcKI

UL. J. CHEŁMoŃsxrnco tł
05_300 MIŃSK MAZOWIECKI

OFERTA NA:
ooBudowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie i Dziękowiznaoo

ZNAK SPRAWY z R1.27 1.2.18.2021

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

2. oferta i oświadczenia muszą byó podpisane przęZ;

1) osobę/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z darrymi ujawnionymi w KRS _ rejestrze przedsiębiorców albo w
centralnej ewidencji i informacj i o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje
osoba umocowana do tej cąłrności prawnej, co powinno wynikaó z dokumentów
(Pełnomocnictwa) załączony ch do oferty.

3. Tajemnicaprzedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawięrała informacje objęte tajemnicą jego

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia t993r. o zwalczarriu
nieuczciwej konkurenoji muszą byÓ oznaczone k|auzulą NIE UDOSTĘPNIAC
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieśció takie dokumenty na
końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno)

2) zastrzeŻenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej koŃurencji
spowoduj e ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zptzygotowaniem i z-łożeniem oferty,
2) Wykonawca moŻę złoŻyÓ tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań

o kre ś l o nych w nini ej s zy m zapyĄaniu o ferto wym,
3) oferta musi byó sporządzona:

a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.

5. Zaleca się' aby:
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1) ewentualne poplawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (iw załącznikach do

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadaj ącą Pełrronro ctrictwo'

Ż) kaŻda zapisana strona ofcrty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana

i oznaczona kolejnymi numerami,

3) kartki oferly były trwale spięte (z zastrzeŻeniem, Że częśó stanowiąca tajemnicę

przedsiębiorstwa może stanowiÓ odrębną częśc oferty),

4) oferta została opracowana zgodnie Ze wzorem załączonym do zapfiania ofertowego

(wzór stanowi Załącznik Nr 1), w tym o zamiarze powierzenia części zamówienia

podwykonawcom,
6. Zmianal wycofanie oferty:

1) WykonawcamoŻeprzedupływem terminu składania ofert zmienió lub wycofać ofertę,

2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy pisemnie powiadomió

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert'

3) pismo naleŻy złoŻyć zgodnie z opisem podanym w ust. I oznaczając odpowiednio

,,ZMIANA OFERTY''/,,WYCOFANIE OFERTY",
4) do pisma o wycofaniu oferty musi byó załączony dokument, z którego wynika prawo

o soby podpi suj ącej informacj ę do reprezentowania Wykonawcy.

7. ofertę z}'oŻoną po terminie składania ofert Zamawiający zvnóci niezwłocznie
Wykonawcy.

Rozdział l"3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. ofertę na|eĘ złoĘć ZamawiEącemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr I02, w terminie do dnia
1J.01.2022 roku, godz. 1 1 :00.

2. Otwarcie ofeń nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego |4
05-300 Mińsk Mazowiecki' pokój nr 110 dnia l'1.01 .2022 roku, godz.11:30.

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zairftęręsowani udziałem w
otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1 1:30 w sali 1 10.

4. Zamawiający niezwło cznię zamieści na stronie intemetowej informacj e z otwarcia ofert.

5. BezpoŚrednio ptzed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zarierza
przęznaczyó na sfi nansowanie zamówienia.

6. UWAGA _ za termin złoŻenia oforty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty

do Zamawiającego.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny
1. KuŻdy z wykonawców może Zaproponowaó tylko jedną cenę i nie moze jej zmienió.

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając

naleŻny VAT.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozlriczefi z Wykonawcą w obcej walucie,

wszelkie rczliczenia związane z reaIizacją zamówienia publicznego będą realizowane w
PLN.

4. Zaofercwana cena dotyczy caŁego przedmiotu zamówienia.

5. Prawidłowe ustalenie VAT nalezy do obowiązku Wykonawcy.
6. Wszystkie wartości powinny byó liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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7. Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną kosztorysową, uwzględniającą
wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w dokumentacji prowadzonego
postępowania.

8. Jeżeli WykonawcazłoŻy ofertę, której wybor prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek roz|tczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego' czy wybór oferty prowadzić
będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego' wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzió do jego
powstania, orazwskazując ich wartośó bez kwoty podatku.

Rozdział 15. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował prry wyborze oferĘ,
wrazz podaniem znaczenia Ęch kryteriów i sposobu oceny ofert

L. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największąliczbę punktów.
2' Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów:

Kryteria oceny ofert waga
Cena oferty brutto - K. 85

Dodatkowy okres gwarancji - 15

Liczba punktów uzyskanych przęz daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru :

K=K.*K*
K_liczbapunktów uzyskanych przez daną ofertę w obydwu kryteriach
K. _ liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium 

''cena 
oferty brutto''

K' - liczba puŃtów uzyskanych pruez daną ofertę w kryerium ,,dodatkowy okres
gwarancji"
Maksymalnaliczba punktów jaką moze ottzymać Wykonawca wynosi _ 100 pkt. Punkty
będą liczone z dokładnoŚcią do dwóch miejsc po przeciŃu. Najwyższa liczba punktów
W znaczy naj ko rzy stn iej szą o fertę.

3. Kryterium,cenaoferty brutto"
K.:C : C6 x 85 pkt
Gdzie:
K" - Kryterium cena oferty brutto
C _ Cena najniŻsza oferty brutto Zaproponowana ptzez Wykonawcę w Zapytaniu
ofertowym,
C6 - Cena brutto badanej oferty
oferta znajniŻszą ceną otrzyma maksymalną liczbę 85 punktów.

4. Kryterium,,Dodatkowy okres gwarancji"
1) WykonawcaudzięIaZamawiĄącemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót na okres 3 lat + dodatkowy okres
gwarancji wskazany w oświadczeniu Wykonawcy.

2) Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco:
a) 0lat-0pkt;
b) lrok-5pkt;
c) 2lata- 10 pkt;

d) 3lata- 15 pkt;
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3) W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji w zakresie podstawowym i

dodatkowym.

5. W przypadku nie podania dodatkowego okresu gwarancji Zamawtający uzna, Żc

Wykonawca zadeklarował dodatkowy okres gwarancji na 0 lat. W przypadku podania

innych okresów niŻwskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę zuwagina
ni e z g o dno Ś Ó o ferty z tr eś cią zapy tanta o ferlo we go .

Rozdział 16. Informacja o zakończeniu postępowania
Niezwłocznie po zakonczeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej

http ://bip.minskmazowiecki.pl informacj ę o :

1. v,ryborze wykonawcy albo
2. odrzuceniu wszystkich złoŻonych ofert albo

3. ntezŁoŻeniuŻadnej oferty albo

4. zakończeniu tego postępowaniabezwyboru Żadnej z ofert albo

5. unieważnieniu postępowania.

1. Niezaleznie od zamieszczenia informacji na podanej uyŻej stronie internetowej o

wynikach postępowania Zamawiający poinformuje również odrębnie wszystkich
Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Rozdzia|17, Informacje o formalnościacho jakie zostaną dopełnione po wyborze oferĘ w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostaó zawarta po upływie terminu

zwtązania ofertą, jeŻeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborzę

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza vłyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach

określonych w zŁoŻonej ofercie.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia

zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieśó

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości 5 oń ceny brutto podanej w
ofercie.

4. Zabezpieczenię moze być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następuj ących formach :

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzie\czej kasy oszczędnościowo-

kredytowej ,ztymże zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancj ach 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.

5. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenianaleŻytego wykonania

umowy musi byó dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśó

przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 22
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9226 0005 0024 5267 2000 0100 Z podaniem tytułu: ,,Zabezpieczenie naleŻytego
wykonania umowy, nr sprawy RL271.2.2L2020".

7. Zamawtający zwróci kwotę stanowiącą 70%o zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówieni a i uznania przez Zamawiającego Za nalezycie wykonane.

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokoŚci zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady .

9. Kwota, o której mowa w ust. 8 zostanie zwrócona nie póŹniej niŻw 15 dniu po upłyłvie
okresu rękojmi zawady.

10. Wykonawca w kaŻdym czasie (po wniesieniu zabezpieczenia, a przed zawarciem
umowy) bez zgody zamawiającego moze dokonaÓ zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa zapytaniu oferlowym . Zmiana formy zabezpieczenia w
trakcie realizacji zadania na jedną lub kilka form wskazanych w zapytarliu wymaga
natomiast zgody zamawiającego. W celu zapewnienia bezpieczeilstwa zamawiającemu
zmiana formy zabezpieczenia musi byó dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany warunków i zmniejszenia jego wysokości. Zabezpieczenie
powinno obejmowaó cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca, zmieniając formę
zabezpieczenia, powinien najpierw złoŻyc zabezpieczenie w innej formie przewidzianej
w zapytaniu ofertowym, a następnie zamawiający może zwróciÓ zabezpieczenie
wniesione w dotychczasowei formie.

1 1 . Gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, azabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niŻ 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłuŻenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóżniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niŻ w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpięczenię w pieniądzu,
poptzęZ wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W takim przypadku wypłata
nastąpi nie później niŻ w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

12. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ma inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, najpoźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawięra
automatycznej klauzuli zmniejszĄącej wartośó tego Zabezpieczenia) stanowiący
zabezpieczenie z tytułu gwarancji/ rękojmi zawady).

13. W przypadku nieprzedłuŻenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenianajpóźniej na 30

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niŻ w pieniądzu, zamawiający zmięnia formę na zabezpieczęnie w
pieniądzu, poptzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji i/lub
poręczen, musi mięó taką samą płynność jak zabezpieczenia naleŻytego wykonania
umowy wniesione w pieniądzu' co oznacza, Że dochodzenie roszczenia z tytlsŁu zapŁaty

zńezpieczenia naleŻytego wykonania umowy wniesionego w formie tych gwarancji i
poręczeń nie może byó utrudnione. Zabezpieczenia na\eŻytego wykonania umowy w
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niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne musi mieć postać gwarancji

bezwarunkowej, tj. wypłaty środków na pierwsze żądanie.

Rozdział 18. Umowa
Istotne postanowienia umowy zostały zawartc w załącz,niku nr 4 do zapytania ofertowego.

Rozdział 19. Inne informacje
1. ZamawiĄący nie przewiduje:

i) składania ofert wariantowych,
2) rozliczeniaw walucie innej niż złoty polski.

2. WykonawcamoŻe zwróclÓ się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

3. Zamawiający dopuszcza możliwośó powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcy.
4. Zamawtający Żąda wskazania przęz wykonawcę części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyó podwykonawcy w formularzu ofertowym.

5. Zawieranie umów o podwykonawstwo i tozliczanie z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie zzapisami zawartymi w umowie.

6. Wykonawca moŻe w celu potwierdzenia spełniania warunkow udziaŁu, polegaó na

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru

prawnego Łączących go znim stosunków prawnych.

]. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnió zamawiĄącemu' Że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby redrizaĄi zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przęz inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe, pozwa|ają na Wkazanie pTzęZ Wykonawcę spełnienia

warunków udziału w postępowaniu

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegaÓ na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, dostawy lub roboty budowlane do realtzacji których te

zdolności Są wymagane.

9. JęŻeIi zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

zamawiĄący Żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŻeli wykaŻe zdolności techniczne lub

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
10. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 7 określa w szczegóIności:

|) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia
3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje te roboty, usługi lub dostawy, których

wskazane zdolnoŚci doty czą.
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71. Zamavłiający zastrzega sobie mozliwośÓ:
1) zmiany zapytania ofertowego przedupływem terminu składania ofert,
2) zakończcnia po stępow ania bez wyboru Żadnej z ofert'
3) unieważnienia postępowania do momentu złożenta ofett,
4) unięważnienia postępowania, jeśli:

a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, ktorą Zamawiający moŻe
przeznaczyó na sfi nansowanie zamowienia;

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, iŻ realizacja zamówienia nie
leŻy w interęsie ZamawiĄącego) czego nie moŻna było przewtdzieć w chwili
w szczy nani a p o stępo wani a,

c) nie złoŻono Żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła Żadna
oferta

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamaw iaj ące go zadne r o szczenia o d szko dow aw cze.
12. Zamawiający poprawi w ofercie

1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe' z lwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania

ofertowego,
- niezv,ilocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.
13. Zamawiający wezwie Wykonawców,I<tórzy nie złoŻyli wymaganych dokumentów lub

oświadczeń bądŹ złoŻone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich
uzupełnienia w vłyznaczonym terminie. Czynnośó uzupełniania dokumentów i/lub
oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treśó oferty oraz
kosztorys ofertowy rozumiane jako zakłes zobowiązania Wykonawcy.

14. Zamawiający moŻe wezwać Wykonawcę w wyznaazonym ptzez siebie terminie do
zło Żęnia wyj aśni eń doty czący ch złoŻony ch dokumentów i/lub o świ adczeń.

15. Wykonawca moŻe zwróció się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszego zapfiania ofertowego. Zama'wiający udzieli wyjaśnień nie póżniej niŻ na2
dni przed upływem terminu składania ofert,zzastrzeŻęniem ust.16).

16. JeŻęIi wniosek o wyjaśnienie treści zap5Ąania ofertowego wpłynie do zamawiającego
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wznaczoflego terminu składania
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnien, zamawiający może udzielió wyjaśnień lub
pozostawió wniosek bez rozpoznania.

17. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o
którym mowa w ust. 16), po upływie' którego zamawiający moŻe pozostawiÓ wniosek o
wyj aśnienie tre ści zapfiania bez r ozp oznania.

18. Treśó zapylań oraz udzie|one wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie intemetowej: http://www.bip.minskmazowiecki.p| w zakładce dot.
niniej szego zapytania.
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I9 Nie udziela się zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnien czy odpowiedzi

na kierowane do zamawiającego zap7Ąania w sprawach wymagających zachowania

piscmności postępowania.

Zamaw taj ąc y ni e przewi duj e zo r ganizolv ania zebr ani a ws zy stki ch wyko nawców

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostaŁa wybrana jako najkorzystniejsza

będzie uchylał się do zawarcia umowy Zamawiający moŻe wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzania ich ponownego

badania i oceny chyba, Że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania bez wyboru
Żadnej oferty.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego .

Klauzula informacyjnaz art.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust' I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwiętnia Ż016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku
zprzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L I19 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego ]4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan
Albert Woźnicą, adres e-mail : iod@minskmazowiecki.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędąna podstawie art.6 ust. 1 lit' C RoDo w
ce|l związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadutia
pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka częśÓ południowa
(etap IV)".

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioĘ, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do

informacji publicznej z dnia26 vłrześnia2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na

podstawie przepisów ogólnych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanę, ptzetwarzane na podstawie

przepisów prawą pIZęz okres niezbędny do realizacji celów przetwatzania,Iecz nie
krócej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

6) obowiązek podania przęz Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsękwencje niepodania określonych danych wynikają zustavły Pzp;

]) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RoDo;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

o) rta potlstawie arl". 18 RoDo prawo 'Żąlaria tltl adnrirrislratot'a ogratriczenia
przctwarzania danych osobowych z zastrzeŻeniem przypadków, o których mowa
w aft. 18 ust. 2 RODO2;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy
uzna Pani lPan, że ptzetwatzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych' o którym mowa w art. 20 RoDo;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 20. Załączniki do zapytania ofertowego
1. Załącznik nr 1 _ Formularz ofertowy
2. Załączniknr 2 _Wykaz wykonanych robót
3. Załączniknr 3 _ Wykaz osób
4. Załączniknr 4 _ Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 - Dokumentacjatecbniczna
6. Załączniknr 6 - STWiORB
7. Załączniknr 7 _ Warunki techniczne odtworzenianawierzchni w pasie dróg
8. Załączniknr 8 - Przedmiar robót
9. Załączniknr 9 - Zakłes inwestycji _ orientacja
I0. Załącznik nr 10 _ Badania geotechniczne

I 
l|yiaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ani zmianą postąnolłień umolły oraz nie może naruszać integralności protokołu orazjego załqcznikóuł
2lĘyiaśnienie: prawo do ograniczenia przetu,arzania nie ma zastosowdnia w odniesienitt do przechowywania, w celu zdpewnienia
korzystania ze środkólu ochrony prawnej hlb v celu ochrony praw innej osobyfizycznej hłb prawnej, lub z ulłagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub pańshła członkowskiego'
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