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I. Zamawiający
Nazwa Zamawiającego:

Gmina Mińsk Mazowiecki

Adres:

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. J. Chełmońskiego 14

REGON:

711582747

NIP:

8222146576

Strona internetowa:

www.minskmazowiecki.pl

tel.:

25 – 75 62 500

e-mail:

gmina@minskmazowiecki.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której zamieszczona została
dokumentacja postępowania oraz udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści niniejszego
Zapytania
ofertowego
oraz
inne
dokumenty
dotyczące
postępowania:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2083,zamowienia-sektorowe-w-2022-roku

II. Tryb oraz warunki udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
Zapytania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych,
wprowadzonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Zarządzeniem Nr 25/2022 z dnia
22 marca 2022 r. zwanego dalej również Regulaminem.
2. Wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od progów unijnych, wobec czego
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).
3. Przedmiotowe zamówienie składa się z dwóch Zadań:
Zadanie I w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót
budowlanych w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zamienie
gm. Mińsk Mazowiecki,
Zadanie II w trybie „buduj” polega na przebudowie i rozbudowie budynku Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki.
4. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie
Naboru Wniosków o dofinansowanie (Edycja 1) w Programie Inwestycji Strategicznych
Rządowego Funduszu Polski Ład, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z
dnia 01 lipca 2021 r. (dalej zwanym Regulaminem Programu Polski Ład).
6. Postępowanie prowadzone jest wobec zakwalifikowania Gminy Mińsk Mazowiecki przez
Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej oraz wystawienia przez
Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej promesy Nr 01/2021/3408/PolskiLad.
7. Zamawiający podkreśla, że wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotowego
zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, oraz że zasady jego wypłaty będą
zgodne z zapisami przewidzianymi w Regulaminie Programu Polski Ład.
8. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe,
zgodne z przepisami i dostępną wiedzą, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w
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Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokumentacją projektową zrealizowanie
przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca składa wyłącznie jedną ofertę obejmującą oba Zadania. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej, jednakże w
razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu za
pośrednictwem osób wskazanych do komunikacji z Wykonawcami, w dalszej części
niniejszego Zapytania ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie. I
1. Przedmiotem zamówienia dla Zadania I jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Zamienie gm. Mińsk Mazowiecki, polegającej na przebudowie i
rozbudowie: technologii uzdatniania wody do wydajności 50 m3/h, istniejącego ujęcia wody,
systemu zagospodarowania wód popłucznych, połączeń międzyobiektowych sanitarnych i
elektrycznych, remoncie i przebudowie budynku wewnątrz wraz z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wykonaniu robót okołotowarzyszących i odtworzeniowych po pracach.
Zamawiający w ramach prac projektowych wymaga wykonania projektu budowlanego i
wykonawczego.
Stacja Uzdatniania Wody Zamienie zlokalizowana jest w wydzielonej części budynku remizy
OSP na działce o nr ewid. 921/7, obręb Zamienie.
Przebudowę należy wykonać podczas działania Stacji Uzdatniania Wody. Dopuszcza się
jedynie okresowe przerwy na kilka godzin po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. W ramach Zadania I należy wykonać m.in. następujące prace:
• przebudowa i rozbudowa technologii uzdatniania wody do wydajności 50m3/h:
 demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody,
 wykonanie tymczasowej technologii uzdatniania wody,
 montaż aeratora DN1200 V = 2,3 m3 - napowietrzanie przed Io filtracji,
 montaż aeratora DN1200 V = 1,5 m3 – napowietrzanie przed IIo filtracji,
 montaż filtra ciśnieniowego DN2600 F = 5,3 m2 – Io filtracji – odżelaziacz,
 montaż filtra ciśnieniowego DN2600 F = 5,3 m2 – IIo filtracji – odmanganiacz,
 montaż zbiornika kontrolno-pomiarowego,
 montaż zestawu dmuchawy do płukania złoża,
 montaż zestawu pompy do płukania złoża,
 montaż rozdzielnicy pneumatycznej wraz z dwoma zestawami sprężarek,
 wykonanie szafy zasilająco-sterującej,
 montaż dwóch zestawów do chlorowania,
 wykonanie rurociągów technologicznych wraz z armaturą i sterowaniem
pneumatycznym,
 wymiana sond hydrostatycznych w zbiornikach retencyjnych wraz z okablowaniem z
wpięciem do układu sterującego SUW,
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 wykonanie instalacji automatyki SUW;
• przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody:
 wymiana rurażu i pomp w studniach głębinowych, montaż sond hydrostatycznych,
 przebudowa obudów studziennych na wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego na
płycie fundamentowej z obrukiem obudowy studni,
 wymiana armatury wewnątrz obudów studziennych;
• przebudowa i rozbudowa systemu zagospodarowania wód popłucznych:
 demontaż istniejących odstojników popłucznych,
 montaż odstojnika popłuczyn o objętości użytkowej min. 35 m3 wraz z pompą,
 montaż studni rozprężnej na istniejącym odpływie;
• remont i przebudowa w budynku:
 wydzielenie pomieszczenia chlorowni,
 montaż osuszacza powietrza,
 likwidacja kanału podłogowego,
 wykonanie terakoty lub żywicy technicznej na posadzkach,
 wykonanie glazury na ścianach do 2 mb wysokości,
 malowanie ścian i sufitów wewnętrznych wraz z uzupełnieniem ubytków,
 wymiana stolarki okiennej,
 wymiana bramy wjazdowej do hali technologicznej,
 montaż nawiewników okiennych,
 wykonanie wywietrzaków dachowych dla pomieszczenia hali technologicznej i
chlorowni,
 montaż zlewu w pomieszczeniu chlorowni wraz z przepływowym podgrzewaczem
elektrycznym,
 budowa i przebudowa fundamentów pod urządzenia technologiczne,
 montaż zestawu wodomierzowego DN15 z zaworem antyskażeniowym CA DN15 na
odejściu na cele bytowo socjalne wraz z zaworami odcinającymi przed i za, wraz z
montażem instalacji wody na cele bytowe ze stali nierdzewnej o połączeniach
zaprasowywanych,
 przebudowa instalacji kanalizacji technologicznej w hali technologicznej wraz z
montażem wpustów podłogowych,
 przebudowa instalacji kanalizacji technologicznej w chlorowni wraz z montażem
wpustu podłogowego,
 montaż grzejników elektrycznych aluminiowych IP45,
 wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED;
• przebudowa i rozbudowa połączeń międzyobiektowych sanitarnych i elektrycznych:
 wykonanie wymiany na nowy rurociąg wody surowej DN160PE SDR11 od studni
głębinowych na działce nr 296/4 do nowoprojektowanego podejścia do budynku SUW
na działce 921/7,
 wykonanie nowych kabli zasilających oraz sygnałowych od studni głębinowych na
działce nr 296/4 do budynku SUW na działce 921/7,
 wykonanie połączeń istniejących rurociągów z nowoprojektowanymi podejściami do
budynku dla rurociągów wody uzdatnionej na zbiorniki oraz wody na sieć
wodociągową – z rur DN160PE SDR11,
 przebudowa rurociągów ze zbiorników na zestaw IIo i do płukania z DN160 na DN280PE
SDR11 od zbiorników do nowoprojektowanego podejścia do budynku SUW,
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 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej DN315PVC od budynku SUW do
nowoprojektowanych odstojników wód popłucznych,
 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej od odstojników wód popłucznych do
studni rozprężnej,
 wymiana okablowania zasilającego i sterującego studni od SUW, od zbiorników wody;
• roboty około towarzyszące:
 remont bramy i furtki,
 demontaż i ponowny montaż agregatu prądotwórczego,
 przebudowa elektrycznego układu pomiarowego na pośredni lub bezpośredni w
sytuacji wystąpienia konieczności z uwagi na zainstalowane urządzenia i automatyki
SUW.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać prawomocne decyzje pozwolenia na
budowę i pozwolenia na użytkowanie.
Ujęcie wody tworzą dwie studnie wiercone: 1. do głębokości 35 m, 2. do głębokości 40 m.
Jedna z tych studni posiada wydajność 45 m3/h.
W ramach realizacji Zadania I należy wykonać modernizację istniejącej technologii
uzdatniania wody z wydajności 35 m3/h do 50 m3/h. Docelowa średniodobowa wielkość
poboru i uzdatniania wody określona została dla 20-godzinnej pracy SUW w ciągu doby.
Zamawiający jest w posiadaniu stosownej ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
Podczas realizacji Zadania I w zakresie zasilania i sterowania pracą urządzeń
technologicznych, w rozdzielnicy technologicznej należy ująć dodatkową studnię NR3
umożliwiającą rozbudowę ujęcia wody o dodatkową (trzecią studnię) bez ingerencji w
rozdzielnię i program sterujący.
Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych SUW należy zaprojektować i
wykonać system, oparty na licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA,
umożliwiający wizualizację i monitorowanie urządzeń. System winien pozwalać, w sposób
lokalny i zdalny, na dostęp do parametrów urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy
(wizualizacji).
Przed przystąpieniem do prac projektowych koncepcję należy ustalić z Zamawiającym.
3. Główne kody CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262700-8 Przebudowa budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji dla Zadania I, na
którą składają się PFU, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny SUW
Zamienie, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, projekt zagospodarowania
terenu, rzuty przyziemia istniejącego i projektowanego, decyzja pozwolenie wodnoprawne,
stanowiące Załącznik nr 6A do Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający załączył do dokumentacji tabelę, z której Wykonawca może skorzystać przy
szacowania wartości Zadania I.

Zadanie. II
1. Przedmiotem zamówienia dla Zadania II w trybie „buduj” jest zamierzenie budowlane
polegające na przebudowie i rozbudowie budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy
Wspólnej w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki, zlokalizowanej na działkach
oznaczonych nr ewid. 401, 402 i części działki o nr ewid. 403. Teren SUW wraz ze studniami i
zbiornikami retencyjnymi jest ogrodzony zaś w południowej części terenu znajduje się zespół
wolnostojących paneli fotowoltaicznych. Na terenie znajdują się dwa ujęcia wody głębinowej
wraz z obsługującą je infrastrukturą techniczną.
2. W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest:





rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku SUW, mająca na celu powiększenie stacji
uzdatniania wody oraz poszerzenie jego funkcjonalności o część magazynowo-garażową,
biurową i część dla obsługi klientów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na cele socjalno-szatniowe,
budowa nowych zbiorników wody uzdatnionej, wiaty śmietnikowej, agregatu
prądotwórczego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i urządzeniami
budowlanymi.

Inwestycja obejmuje również rozbiórkę budynków agregatorni, budynku magazynowogarażowego oraz wiaty śmietnikowej a także, ze względów technologicznych, rozbiórkę
zbiorników wyrównawczych poziomych stalowych nadziemnych.
Dla zachowania ciągłości pracy SUW w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji
przewidziano
wykonanie
tymczasowych
instalacji
wodociągowych
oraz
elektroenergetycznych łączących studnie głębinowe nr 1 i nr 2 z istniejącą stacją uzdatniania
wody oraz wodociągu wody uzdatnionej wyprowadzonego ze stacji.
3. Główne kody CPV:
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
Dodatkowe kody CPV:
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45262700-8 Przebudowa budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45000000-7 - Roboty budowlane
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II zawarty jest, w stanowiącym
Załącznik nr 6B do Zapytania ofertowego, projekcie techniczno-wykonawczym, na który
składają się m.in. opracowania branżowe, opracowania dot. architektury i zagospodarowania
terenu, technologii stacji uzdatniania wody, STWOiRB i przedmiary.
5. Znajdujące się wśród Załączników do Zapytania ofertowego przedmiary robót, stanowią
podstawę do kalkulacji ceny ofertowej zaś wykonane na ich podstawie kosztorysy będą
służyły Stronom m.in. w celu ewentualnej potrzeby waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy.

IV. Inne obowiązki Wykonawcy
Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest m.in. do:
- zabezpieczenia dostawy wody na potrzeby instalacji wodociągowej obsługiwanej przez
SUW, przy zachowaniu ciągłej dostawy wody dla mieszkańców spełniającej wymagane
parametry;
- wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót
podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu, efektu i rezultatu;
- wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na
Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień,
opinii i innych dokumentów formalnoprawnych, wynikających z dokumentacji przekazanej
przez Zamawiającego;
- wykonania wszelkich badań, rozruchów, analiz, prób, testów, oraz opracowań niezbędnych
podczas
realizacji
przedmiotu
zamówienia
lub
wymaganych
przez
Zamawiającego/Inspektora nadzoru, w tym koniecznych m.in. do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.;
- uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i ukończenia
robót;
-

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień
koniecznych do realizacji robót oraz eksploatacji wybudowanych obiektów;

- przeprowadzenia badań podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektów
przez uprawnionego geologa;
- przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia pracowników Zamawiającego, które winno
obejmować zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, przyjęte procedury
bezpieczeństwa oraz system kontroli i pomiarów. Zakres szkoleń powinien obejmować
aspekty inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, mechaniczne, automatyki pomiarowej,
sterowania, telekomunikacji i bezpieczeństwa.
W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza
materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym, pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nie
prowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować
jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym
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przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Koszt stosownych pozwoleń i uzgodnień
wynikający ze zmiany na urządzenie lub rozwiązania równoważne ponosi Wykonawca.
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie prototypów lub urządzeń
testowych jako urządzeń równoważnych.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należyta starannością,
zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie jego realizacji.
Materiały stosowane przez Wykonawcę dla realizacji przedmiotu zamówienia winny być
fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w
STWOiR.

V. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wyznacza termin 20 miesięcy od daty podpisania Umów jako termin realizacji
całego przedmiotu zamówienia, tj. obu Zadań.

VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Wzory Umów, które zostaną zawarte w sprawie realizacji każdego z Zadań w niniejszym
zamówieniu, stanowią odpowiednio Załączniki nr 7A i nr 7B do Zapytania ofertowego.
2. Możliwości dokonania zmian w zakresie zawartej Umowy Zamawiający zawarł w treści
wzorów Umów.

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:
- w sprawach merytorycznych: Pana Łukasza Kędzierskiego tel. (25) 756 25 23,
e-mail: inwestycje@minskmazowiecki.pl
- w sprawach proceduralnych – Panią Małgorzatę Kuczewską tel. (25) 756 25 08,
e-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami
polegająca
na
składaniu
i
wysyłaniu
dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień/zawiadomień/informacji, odbywa się w języku
polskim
przy
użyciu
poczty
elektronicznej
na
adres
email:
zamowienia@minskmazowiecki.pl
3. Po dokonaniu otwarcia ofert wszelka korespondencja w sprawie prowadzonego
postępowania kierowana będzie na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie.
4. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania: RI.271.2.11.2022.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
8

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
6. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z wykonawcami niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące, w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000.- zł (słownie: pięciu milionów
złotych);
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi stosowną informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w
innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP z dnia
ogłoszenia niniejszego Zapytania ofertowego, a w przypadku braku takiej publikacji w
dniu ogłoszenia, z pierwszego dnia zawierającego tę publikację po dniu ogłoszenia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek
zostanie spełniony jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub
Wykonawcy łącznie posiadać będą środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
wymaganą.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku polegać na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca składa
wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostepnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostepnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
b) doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek spełni wykonawca, który:
 udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum 2 ukończone roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu inżynierskiego takiego jak stacja uzdatniania wody czy
oczyszczalnia ścieków o wartości każdej z robót minimum 3.000.000.- zł brutto albo
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minimum 1 ukończonej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu inżynierskiego takiego jak stacja uzdatniania wody czy
oczyszczalnia ścieków o wartości tej roboty minimum 3.000.000.- zł brutto oraz
minimum 1 ukończonej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 50 m 3/h wraz z dokonaniem jej
rozruchu
wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne dokumenty;
Pod pojęciami budowy, przebudowy lub remontu rozumie się pojęcia zdefiniowane w
art., 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021, poz. 2351
ze zm.).
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie analizy złożonego
wykazu wykonanych robót (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz załączonych
dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach
różnych umów celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku
samodzielnie lub każdy z członków konsorcjum może wykazać po co najmniej jednej
wykonanej robocie budowlanej, przy czym każde z wykazywanych, celem złączenia,
zamówień musi spełniać wymagane warunki samoistnie. Zamawiający nie dopuszcza
by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem,
jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku polegać na
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których doświadczenie to jest wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy lub podmioty trzecie.
 wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia
posiadającymi uprawnienia budowlane:
 do projektowania bez ograniczeń, posiadającej min. 5 lat doświadczenia
zawodowego w projektowaniu budowli stosowanych w inżynierii sanitarnej, w
tym wykonania minimum jednego projektu budowy lub przebudowy obiektu
inżynierskiego takiego jak stacja uzdatniania wody lub oczyszczalnia ścieków,
(wymóg dla Zadania I);
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 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń, posiadającej doświadczenie zawodowe min. 5 lat oraz
doświadczenie w pełnieniu w tym okresie funkcji kierownika budowy na co
najmniej jednej ukończonej budowie polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu inżynierskiego takiego jak stacja uzdatniania wody lub
oczyszczalnia ścieków, o wartości minimum 1.000.000.- zł (wymóg odrębny dla
każdego z Zadań);
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającej doświadczenie zawodowe min. 3
lata oraz doświadczenie w pełnieniu w tym okresie funkcji kierownika robót
sanitarnych na co najmniej jednej ukończonej budowie, polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie obiektu inżynierskiego takiego jak stacja uzdatniania
wody lub oczyszczalnia ścieków, o wartości minimum 1.000.000.- zł (wymóg
odrębny dla każdego z Zadań);
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
posiadającej doświadczenie zawodowe min. 3 lata oraz doświadczenie w
pełnieniu w tym okresie funkcji kierownika robót elektrycznych na co najmniej
jednej ukończonej budowie, o wartości minimum 1.000.000.- zł (wymóg odrębny
dla każdego z Zadań);
Ocena tego warunek zostanie dokonana na podstawie analizy złożonego wykazu
osób (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) wraz z kopiami wykazywanych
uprawnień i zaświadczeń o przynależności do PIIB.
Zamawiający wymaga aby ww. osoby, które zostaną skierowane do realizacji
przedmiotowego zamówienia posiadały uprawnienia, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w
rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. 2021 r. poz.
1646), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów
tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2019 r.
poz. 1117).
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wyszczególnionych powyżej tylko pod
warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla
danych stanowisk.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku polegać na
zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te wykonają świadczenie,
do realizacji których zdolności te są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa
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wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- informację/-e banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z treści której/ych będzie wynikać, że w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przez jej złożeniem
odpowiednio: Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie/podmiot
trzeci posiada/-ją środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
5.000.000.- zł.;
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 ukończonych
robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu
inżynierskiego takiego jak stacja uzdatniania wody czy oczyszczalnia ścieków o wartości
każdej z robót minimum 3.000.000.- zł brutto albo minimum 1 ukończonej roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu inżynierskiego
takiego jak stacja uzdatniania wody czy oczyszczalnia ścieków o wartości tej roboty
minimum 3.000.000.- zł brutto oraz minimum 1 ukończonej roboty budowlanej
polegającej na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności co
najmniej 50 m3/h wraz z dokonaniem jej rozruchu
wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
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- wykaz osób w dyspozycji wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień wraz z kopiami wykazywanych
uprawnień i zaświadczeń o przynależności do PIIB, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami. – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021
r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego).
7. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu o
braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków postępowania.
lub formularzu ofertowym, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6 tiret 4 powyżej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
9. Dokument, o których mowa w pkt. 8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. Zamawiający zastrzega prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę oraz pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 8.

IX. Oferta musi zawierać:
13

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków postępowania.
(Załącznik nr 2)
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (Załącznik nr 5), (jeżeli
dotyczy)
4) Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) Oryginał pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy);
6) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej wykonany na podstawie załączonego
przedmiaru dla Zadania II.

X. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i
dokumenty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

XI. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 160 000.- zł
(słownie stu sześćdziesięciu tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040.
5. W tytule przelewu należy wpisać znak postępowania RI.271.2.11.2022 z dopiskiem:
„WADIUM".

14

6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium w formie pieniężnej
zostanie uznane za wniesione jeżeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca dołączy do oferty wydruk
potwierdzenia przelewu wadium.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą poprzez
złożenie oryginału gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu - wystawionego na rzecz
Zamawiającego. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą
i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet
jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu
terminu związania ofertą. Gwarancja musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, tj. w sytuacji gdy:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
- Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta, że zobowiązuje się
on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów
Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi
obejmować wszystkie wskazane w pkt. 7, powyżej, przesłanki zatrzymania wadium, Jeżeli
Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości
sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających
z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w niniejszym Zapytaniu
ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia
sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający
15

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz
plików podpisu w formacie XAdES.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku „Załącznik - tajemnica
przedsiębiorstwa”. Uwaga: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenie wg pkt. IX Zapytania ofertowego w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5. W przypadku gdy dokumenty, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (tj.
skan), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca
ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba uprawiona
do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

XIII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@minskmazowiecki.pl
2. Przesyłanej wiadomości e-mail zawierającej ofertę Wykonawca nadaje tytuł:
Oferta – RI.271.2.11.2022
3. Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2022 r., o godz. 10:00 - decyduje data oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.
6. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

XIV. Termin otwarcia ofert
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1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu
14.04.2022 r. godz. 11.00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odczytanie wiadomości email zawierających ofertę oraz pobranie i otwarcie plików z ofertą.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o Wykonawcach i cenach ofert.

XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni tj. do dnia 12.06.2022 r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W
przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając
należny podatek VAT.
2. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu
ofertowym oraz wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia,
wynikające m.in. z przekazanej dokumentacji a niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
5. Cena podana w formularzu oferty, w ujęciu liczbowym i słownie, jest ceną ryczałtową,
będącą sumą kosztów wykonania obu Zadań składających się na przedmiot zamówienia.
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6. Cenę oferty należy policzyć przy zachowaniu założenia, że w przypadku uszczegółowień
i/lub zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do Zapytania ofertowego m.in. w
wyniku zapytań Wykonawców, należy wszelkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w
cenie.
7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór 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 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić
będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) świadczenia, które będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, waga kryteriów oceny ofert, sposób oceny
ofert
1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
KC – cena ofertowa brutto
KG – dodatkowy okres gwarancji
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów [pkt.]
KC
60%
60
KG
40%
40
Razem
100%
100
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
K równą sumie obu kryteriów. Obliczane liczby punktów zaokrąglone będą do
drugiego miejsca po przecinku. Oceniane będą tylko oferty nie podlegające
odrzuceniu.
4. Minimalny okres gwarancji, na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru robót, wymagany przez Zamawiającego to okres 60
miesięcy, a maksymalny dodatkowy okres gwarancji punktowany przez
Zamawiającego to 24 miesiące (łącznie 84 miesiące). Oferty ze wskazaniem
maksymalnego okresu gwarancji lub dłuższego od maksymalnego, punktowane będą
maksymalną liczbą punktów tj. 40 pkt.
5. Oferty będą oceniane wg następujących wzorów:
KC = Cmin / Cb x 60 pkt.;
KG = G max / G b x 40 pkt.;
gdzie:
Cmin – najniższa cena oferty brutto wśród złożonych ofert, które nie podlegają
odrzuceniu,
Cb – cena brutto badanej oferty,
Gmax – najdłuższy dodatkowy okres gwarancji wśród złożonych ofert, które nie
podlegają odrzuceniu,
Gb – dodatkowy okres gwarancji badanej oferty.
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6. Liczba punktów K uzyskanych z sumy obu kryteriów przez daną ofertę wyliczona
będzie wg wzoru:
K = K C + KG
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia Umów w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje, iż bezpośrednio po wyborze oferty, zgodnie z Regulaminem
Programu Polski Ład wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z wnioskiem
o przyznanie Promesy, która będzie podstawą umożliwiającą zawarcie umów z wybranym
Wykonawcą.
2.Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie uzyskania Promesy postępowanie w sprawie
przedmiotowego zamówienia zostanie unieważnione.
3. Po uzyskaniu Promesy przez Zamawiającego oraz w wyniku wyboru oferty Wykonawcy
zostaną z nim zawarte dwie umowy, jedna na realizację obiektu SUW w miejscowości
Zamienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz druga na realizację SUW w miejscowości
Królewiec w trybie „wybuduj”.
4. Zamawiający zawrze Umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w
zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie
krótszym niż 10 dni od daty wyboru Wykonawcy.
5. W terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty udostepnienia Promesy przez BGK,
Zamawiający będzie zobowiązany do złożenia Oświadczenia do Promesy zawierającego m.in.
„harmonogram” etapowania realizacji inwestycji obejmującej całe zamówienie (2 Zadania)
wskazującego 3 daty graniczne tych etapów. Będą to terminy wskazujące daty przyszłych
wypłat transz wynagrodzenia wykonawcy z ograniczeniem, iż I transza nie może przekroczyć
20 % kwoty Promesy, II transza nie może przekroczyć 30% kwoty Promesy, III transza w
wysokości kwoty Promesy pomniejszonej o kwoty wypłaconych wcześniej transz.
6. Terminy wszystkich transz będą terminami późniejszymi w stosunku do terminu
rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym w wyniku wydatkowania na realizację zamówienia
wkładu własnego Zamawiającego.
7. Wobec powyższego bezpośrednio po podpisaniu umów Wykonawca będzie zobowiązany
do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania umów,
odpowiedniego harmonogramu realizacji inwestycji w podziale na etapy, które umożliwią
finansowanie zamówienia we wskazanych odstępach czasowych. Etapowanie musi odnosić
się do całej inwestycji a nie do poszczególnych Zadań. Zamawiający podkreśla, że
finansowanie inwestycji w części środków pochodzących z Promesy odnosi się do kwoty
dofinansowania a nie wartości inwestycji.
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8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do jej podpisania, o ile nie będzie ono wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed jej zawarciem kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
10. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia którejkolwiek z umów w sprawie zamówienia publicznego lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umów, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do posiadania przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie
prowadzonej przez niego działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 1.000.000.- zł (jeden milion złotych) z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o
klauzulę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz klauzulę OC
pracodawcy (ochrona w zakresie wypadków przy pracy).
12. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do posiadania odrębnie
dla realizacji każdego Zadania, polis ubezpieczeniowych w zakresie wszystkich ryzyk
budowlano-montażowych CAR/EAR o kwotach ubezpieczenia i sumie gwarancyjnej nie
niższych od wartości brutto realizacji tych Zadań, wskazanych w Formularzu ofertowym wraz
z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wszystkich stron umów zaangażowanych w
realizację Zadań i utrzymywać ich ważność przez cały okres realizacji tych Zadań, przy czym
termin ważności polis CAR/EAR dla poszczególnych Zadań będzie się rozpoczynał najpóźniej
w dacie protokołu przejęcia terenu budowy dla każdego z Zadań.
13. Wymienione powyżej, w pkt. 11 i 12 polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu przed podpisaniem umów. Powyższe nie dotyczy polisy CAR/EAR dla
Zadania I, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie nie później niż 1 tydzień
przed protokolarnym przejęciem terenu budowy tego Zadania.
14. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł powyższych umów ubezpieczenia w terminach
odpowiednio do dnia zawarcia umów/protokolarnego przejęcia terenu budowy Zadania II,
Zamawiający zastrzega prawo do zawarcia takich umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
15. Przed podpisaniem umów Wykonawca zobowiązany jest również wnieść zabezpieczenia
należytego wykonania umów.
16. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się zawarcie umów w formie elektronicznej, w takim
przypadku umowy podpisywane będą kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda z
umów zostanie zawarta z chwilą złożenia podpisów przez drugą ze Stron umowy.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umów
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego
wykonania umów odpowiednio w wysokości 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy
osobno dla każdego z Zadań.
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy Zamawiającemu pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności w
przypadkach określonych w zapisach umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na cały okres
realizacji umowy oraz okres obowiązywania rękojmi lub gwarancji.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w jednej lub w kilku
następujących formach:
- w pieniądzu,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w innych formach.
5. Oryginały dokumentów potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
każdej z umów muszą być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania
Umów.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Mińsku
Mazowieckim: Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, nr sprawy RI.271.2.11.2022” z dopiskiem odpowiednio:
„Zamienie” lub „Królewiec”.
7. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno być
nieodwołane, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz dostarczone
Zamawiającemu w oryginale.
8. Jeśli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przekazania
Zamawiającemu wzoru dokumentu gwarancyjnego, celem akceptacji przez
Zamawiającego.
9. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
następujący sposób:
a/ 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania
protokołu odbioru bez zastrzeżeń, potwierdzającego należytego wykonanie przedmiotu
umowy,
2/ 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji.
10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
inną. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

XX. Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
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2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzu oferty.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga aby zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami odbywało się zgodnie z art. 464 i 465 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów mających za przedmiot
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
7. Termin na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu
do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych.
8. Termin zgłaszania uwag Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 7 dni kalendarzowych.
9. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywać termin zapłaty
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

wynagrodzenia
dnia doręczenia
lub rachunku,
podwykonawcy

10. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy
zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane;
- przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi;
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
11. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego.
12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

XXI. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
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2) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie złożył w
przewidzianym terminie oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
8) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki w Ofercie
przez Zamawiającego;
9) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu
związania ofertą;
11) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium;
12) Przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować
w inny sposób.

XXII. Wykluczenie Wykonawcy
1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym
w sposób osobowy lub kapitałowy. Przez takie powiązania należy rozumieć wzajemne
powiazania między Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy a wykonawcą, skutkujące konfliktem interesów, rozumianym jako:
• ubieganie się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przez te osoby;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub
związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym
pożyciu tych osób z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
• w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawanie
przez te osoby w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywaniem od wykonawcy
przez nie wynagrodzenia z innego tytułu lub bycie przez te osoby członkiem organów
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zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
• pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym przez te osoby, że
istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub
pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym
rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt. 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
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konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie.

XXIII. Inne informacje
1. Zamawiający:
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na dwa dni przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po później niż cztery dni
przed upływem terminu składania ofert, zamawiający udzieli odpowiedzi lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania.
3. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminów składania wyjaśnień i
ich rozpoznania.
4. Wyjaśnienia Zamawiający opublikuje na stronie BIP prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający udziela informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi związanych z prowadzonym
postępowaniem wyłącznie przy wykorzystaniu drogi elektronicznej za pomocą
wskazanych adresów e-mail.
6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie
przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane, w tym akty wykonawcze
do tej ustawy.
7. Zamawiający zastrzega możliwość:
- zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
- zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
- odwołania postępowania najpóźniej w dzień poprzedzający termin składania ofert,
- unieważnienia postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpiła istotna
zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania, w
tym nie została przyznana Zamawiającemu Promesa inwestycyjna.
W powyższych przypadkach, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenie odszkodowawcze.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

XXIV. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków
postępowania.
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6A – Dokumentacja dla Zadania I
Załącznik nr 6B – Dokumentacja dla Zadania II
Załącznik nr 7A – Wzór umowy dla Zadania I
Załącznik nr 7B – Wzór umowy dla Zadania II
Załącznik nr 8 – Oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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