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w miejscowościach Stare Zakole, Zako|e Wiktorowo, Budy Barcząckie,

Barcząca i Targówka
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Rozdział !. Zamawiaj ący

NazwaZamawĘącego:

Adres:

REGON

NIP:

Gmina Mińsk Mazowiecki

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. J. Chehnońskiego 14

7rts82'147

8222r46s76

Stona intemetowa: www.minskmazowiecki.pl

tel.: 25 -75 62 500

adres sfiony internetowej prowadzonego postępowaniao na której zarrieszczona została
dokumentacja postępowania otaz udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia freści niniejszego

Zapytana ofertowego oraz inne dokumenty doty cące postępowania:

htĘs://www.bip.mins1anazowiecki.pV2403"11_budowa-karralizacji-sarritamej-w-

Rozdział 2,T ryb or az wa runki udzielen i a zAmówien ia
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

Zapylania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych,
wprowadzonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Zaruądzeniem Nr 4512022 z dnia
l 6 maja Ż0Ż2 t. zwanego dalej również Regulaminem.

2. Wartośó przedmiotowego zamówienia jest niższa od progów unijnych, wobec czego
zgodnie zart.2 ust. 1pkt 1)niemajązastosowaniaprzepisyustawy zdnia 11 września
20t9 t. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 20Żt poz,1129 ze zm.).

5. Zarnawiający nie przewiduje organizowatia dla Wykonawców wizji lokalnej, jednakze

w razie zaisfirienia takiej potrzeby Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemuza
pośrednictwem osób wskazanych do komunikacji z Wykonawcami, w dalszej części
niniej szego Zapytania ofertowego.

Rozdział 3. 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
452331 40-2 Roboty drogowe
4523Ż410-9 Roboty w zakresie kana|izacji ściekowej

Ż. Zadanie pn. ,,Budowa kana|izacji sanitamej w miejscowościach Stare Zakole, Zakole
Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca i Targówka'o jest realizowane w ramach zadania
budzetowego o'Budowakanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki''
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3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji
sanitamej z odgałęzieniami bocznymi sieci w miejscowościach Stare Zakole, Zakole
Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca i Targówka. Zadanie obejmuje wykonanie
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zaŁączonymi przedmiarami robót, dokumentacjami
techniczny mi or az STWIORB.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno_tłocznej w
miejscowości Targówka, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo' Budy Barcząckie i Batcząca
wraz z przepompowniami ścieków. Ścieki bytowo _ gospodarcze z tych miejscowości
zostaną odprowadzone projektowaną siecią kanalizacyjną do istniejącej kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Targówka. Następnie ścieki te będą kierowane istniejącym
systemem kanalizacyjnym do komunalnej oczyszczalni ścieków w Mińsku
Mazowieckiem.
Zakr ęs inwestycj i obej muj e :

l) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Soplicowo:
przyłączakanał grawitacyjny PVC DN160 SN8 - l2,0 m
sieó kanał grawitacyjny PVC DN200 SN8 - 227,0 m

2) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek Sk 18 - Sk.21.6 w miejscowości
Targówka:

sięć:

rurociągi PVC DN 160 mm _ 9,0 m
kanał grawitacyjny PWC DN 200 mm - 3t5,5 m
kanał grawitacyjny PWC DN 160 mm - 5,0 m
studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm - 2 studnie
studnie typowe zPYC, PEHD DN 425 mm - 9 kpl
3) budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej _ zlewnia przepompowni PS1, PSz i PS3
sieć:

kanalizacja grawitacyjna rurociągi PVC DN 160 mm _ 39,0 m
kanał grawitacyjny PWC DN200 mm - 2.400,I m
kanał grawitacyjny PWC DN315 mm - 774,7 m
kanał grawitacyjny PE RC DN225 mm - 54,6m
kanał grawitacyjny PE, PEHD DN200 mm _ 48,3 m
studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm - 35 studni
studnie typowe zPYC, PEHD DN425 mm - 109 kpl
kanał tŁoczny PE, PEHD DNl 10 mm - l.977 ,4 m
kompletnanajazdowaprzepompowniaPS l,PS2iPS3 -3kpl
kompletna komora zasuw do przepompowni PS 1, PS 2 i PS 3 - 3 kpl
przyłącza:
rurociągi PVC DN160 mm _ 135,0 m
kanał grawitacyjny PWC DN200 mm _ 56,5 m
kanał grawitacyjny PWC DN160 mm _ 396,8 m
studnie typowe zPYC, PEHD DN425 mm - 11 kpl

5. Przęznaczeniem kanalizacji będzie odprowadzanie ścieków typu'bytowo_gospodarczego z
istniejących budynków zlokalizowanych na działkach położonych w obrębie prowadzonej
inwestycji.

6. Metoda rozliczenia robót: Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy
metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie zarieszczonego przedmiaru robót, jako
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sumę iloczynów ilości poszczególnych elementów składających się na przedmiot
zamówienia, które zostały ujęte w przedmiarach robót (stanowiących zał'ącznik nr 6 do
Zapytania) otaz Zaproponowanych ptzez Wykonawcę cen jednostkowych netto.
Wyliczona w ten sposób cena netto powiększona o obowiąz|ljący podatek VAT stanowiła
będzie zaproponowan ą przez Wykonawcę wartośó zamówienia brutto.

7. Zal<tes robót przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:
1) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót w porozumieniu z Inwestorem,

prowadzenie stałej kontroli wykonanego oznakowania, ptzywrócenie kompletnego
oznakowania stałej organizaqi ruchu w przypadku demontażu.

2) dostawę materiałów montazowych (wskazanych w dokumentacji technicznej,
przedmiarach, STWIORB oraz innych niezbędnych do wykonania sieci kanalizacyjnej
wtaz zptzyłączami),

3) dostawę materiałów zasypowych w tym pospółki do wykonania podsypki, obsypki oraz
związate zpełnąwymianą gruntów spoistych kat. III.

4) wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni,
przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,

5) wykonanie wykopów wrazz umocnieniem ścian wykopu,
6) odwodnienie wykopu w przypadku potrzeby obniżenia zwierciadła wody gruntowej.
7) ptzygotowanie podŁoŻa 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 naleŻy stosowaó pełną wymianę gruntów

spoistych z odułozem urobku na odległośó wskazaną w przedmiarach.
11) warstwę wierzchnią (utwardzoną nawierzchnię drogową) o grubości 15 cm na\eŻy

odwieśó w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek gliniasty z wykopów naleŻy
wywozió w miejsce ustalone we własnym zakresie ptzez Wykonawcę. Nie wolno
składowaó materiałów gliniastych w pasie drogowym. Zasypkę wykopu wykonaó za
pomocą gruntu kat. I_II. Zagęszczenie zasypki wykopów przeprowadzaó warstwami o
grubości 0,30 m z zagęszczaniem mechanicznym, do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczeniazgodnymzdokumentacjątechniczną.

12) wykonanie przewiertóilprzecisków, zgodnie z dokumentacją techniczną (w
przypadku wystąpienia)

13) zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
14) odtworzenie nawierzchni po robotach - stan nawierzchni drogowej oraz posesji

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

15) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej, w tym: płŃanie kanałów, inspekcja telewizyjna kanałów
rurowych, próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 200 mm,

16) pełna obsługa geodezyjna zadania (wytyczenieo inwentaryzacjapowykonawcza).
8. Szczegółowy zakres robót opisany został w zapfianin1 projektach technicznych,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oruz przedmiarach
stanowiących podstawę do kalkulacji ceny ofertowej.

9. Roboty składające się na przedmiot zamówienia naleŻy wykonywaó z naleŻytą
starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami
prawa' zasadani współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
rcalizacji robót.

10. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do:
l) Wykonania niezhęrlnych robót tymczaso}vych i towarzyszących koniecznych clo

ztea|izowania robót podstawowych i osiągnięcia zakJadanego celu jak i osiągnięcia
zak<ładanych efektów i rezultatów umowy.
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2) Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez
Zamawiaj ące go pozwolenia na użytkowanie.

3) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, ana|iz, prób, testów, itp.,
niezbędnych pruy rcalizacji przedmiotu zamówienia illub wymaganych przez
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałozonych na
Zamawiającego, a wynikających z waruŃów tęchnicznych, decyzji, pozwoleń,
uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno - prawnych stanowiącychzałącznik
do projektów budowlanych i przekazywanych przęz Zamawiającego na etapie
rcalizacji,

5) Uaktualnienia dokumentów formalno_prawnych, w przypadku utraty ptzez te
dokumenty ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do
rea|izacji i ukończenia robót _ w przypadku takiej konieczności.

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

11. Podstawowe wymagania dotyczące robót:
l) Wykonawca ptzed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiąrany

będzie do opracowania i przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
zestawienia materiałowego zawierującego spis wszystkich wyrobów budowlanych
otaz urządzeń planowanych do wbudowania w ramach zamówienia wtaz z
przedstawieniem atestów, deklaracji, aprobaty techniczne oraz innych dokumentów
doty czący ch j ako śc i zaplanow anych do wbudowani a materi ałów.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośÓ wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodnośó z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami InspektoraNadzoru.

3) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa
wzór umowy stanowiący załączniknr 7 do zap7Ąaniaofertowego.

12. Mateńały z odzyskv:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca zapewni 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 ZamawiĄącego. Wykonawca
zobowiqany jest przekazać je Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.
Materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania
lllb ptzekazaniaZamawiającemuo stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na
koszt Wykonawcy w ramach umowy.

l3. Równowaznośó materiałów:
1) W projekcie budowlanym otaz w STWIORB mogą występować nazwy własne, znaki

towarowe, patenty lub byÓ podane niektóre charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nie są otle wiqŻące i można dostarczyó elementy równoważne, których
charakterystyka nie jest gorsza niŻ parametty vrządzeń czy materiałów podanych w
opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z ńŻnic pomiędzy
urządzeniarli zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zvłrot
,,równowazne" oznacza możliwośó uzyskania efektu załoŻonego ptzezZamawiającego
za pomocą innych tozwiązan technicznych poptzez dopuszczenie ofert opartych na
równoważnych ustaleniach.

2) Zarnawiająoy dopuszcza zastosowanie innych matcriałów i urządzeń niż podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standar<lów technicznych,
technologicznych i jakościowych nie gorszych niz określone w dokumentacji. W
takiej sytuacji Zmawiający wymaga złoŻęnia stosownych dokumentów, które
uwiarygodnią proponowane ptzez Wykonawcę materiały i utządzenia. Wykonawca
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proponujący |ttządzenia i materiały równowaŻne do oferty załączy dane techniczne
pokazująceo że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania
zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem
producenta ze proponowane vządzenie jest równoważne do zaproponowanego w
dokumentacji co do celu jego przeznaczenia,

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

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszczarozwiązania
równoważne opisywanym. Ilekroć mowa w dokumentacji projektowej i STWIoRB o

normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach
technicznych i systemach referencji technicznych, itp. na|eŻy rozumieó, iŻ

Zarnaułiający dopuszczarczvłiązania równowazne, o charakterystyce nie gorszej niż
określona w przywołanych w dokumentacji normach. W związku z povłyŻszym
Wykonawcy mogą składaó oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia
przedstawionego w zapytaniu ofertowym.

4) oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz
uzgodnienia wynikające ze zmiany nalrządzenia lub rozwiązania równoważne w tym
poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkichzmian.

5) Koniecznym jest podanie nazvły producenta, ptecyzyjnego i jednoznacznego typu
wządzenia lub materiał! oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest

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

6) Zanawiąący nie vłyruŻa zgody, aby proponowane vrządzenia równoważne były
prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to
wządzeniasprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podaó obiekty
w których zostaŁy zamontowane oraz rok realizacj i) ptzez okres nie krótszy niŻ 2lata.
oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyó praw osób
trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz

oświadczao Że vłymagana dIa rcalizacji przedmiotu umowy produkcja i sptzeduŻ nie
jest prowad zona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencj i.

7) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas rcalizacji przedmiotu zamówienia
powinny byó fabrycznie nowe i odpowiadaó, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotuo stosowania w budownictwie zgodnie z art. l0 Ustawy z
dnia7 |ipca t994t Prawo budowlane ) otazjakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

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

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
Zanawiający wznacza termin 15 grudnia 2023 r. jako termn realizaqi przedmiotu
zamówienia.

Rozdział 5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznegoo które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
l. Wzór Umowyo która zostanię zawarta w sprawie rcal:zacji niniejszego zamówienia,

stanowi odpowiednio Załącznik nr 7 Zapytania ofertowego.
2. Możliwości dokonania zmian w zakresie zawartej Umowy ZarnawiĄący zawarł w treści

wzoru Umowy.
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Rozdział ó. Sposób porozumiewania sięZamawiającego z \ilykonawcarni
1. w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia otaz

informacje przekazywane będą w formie:
l) pisemnej na adres wskazany w zapytaniu ofertowym
2) faksem (nr 25 756 25 50)
3 ) mailem na adres : inwestycj e@minskmazowiecki.pl

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czp wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a
Wykonawcami muszą byÓ sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wrazztłumaczeniem na język polski.

3. JęŻeli Zanawiający lub Wykonawca ptzekaŻą korespondencję za pomocą faksu - kaŻda ze
stron na Żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzafal<t ich otrzymania

4. Do kontaktowania się z WykonawcariZamawiający upoważnia:
1) Pana ł'ukaszaKędzierskiego _ w sprawach merytorycznych,
2) PaniąKingę Sadowską - w sprawach merytorycznychi proceduralnych.

Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu
1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy' l<tórzy spełniają następujące

warunki udziału w postęp owaniu :

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' którzy udokumentują
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie
wcześniejszym ntż 3 miesiące, w wysokości nie mniejszej nź 500.000.- zł (słownie:
pięćset Ęsięcy złotych) ;

Warunek zostanie spehriony jeśli Wykonawca przedstawi stosowną informację banku lub
spcłłdzielczejkasyoszczędnościowo_kredytowej.
W prrypadku złoŻeruawez Wykonawców dokumentów zawierającychtrrwoty wyrażone w
innych walutach niż PLN, dla potzeb oceny spehriania warunku' Zanavnającyjako kurs
ptzeliczeniowy waluty ptzyjmie średni kurs danej waluty publikowany przezNBP z dnia
ogłoszenia niniejszego Zapytania ofertowego' a w przypadku braku takiej publikacji
w dniu ogłoszenia,zpier:wszego dnia zawietĄącego 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 posiadaó będą środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
wymaganą.
Wykonawca moŻe w celu potwierdzenia spełnienia powyzszego warunku polegaó na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej irurych podmiotów, niezależ:nie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca składa
wTaz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiofu zamówienia _

Załącntk nr 5 do Zapytana ofertowego.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów' odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przęz Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba Żę zatieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
b) doświadczenią zdolności techniczrrej lub zawodowej Warunek spehi wykonawca,

który:
i. udokumenfuje, iż w okresie ostatnich pięciu lat pned upĘwem terminu

sldadania ofert' a Jeżell okres prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym
okresie, zrealizował:

7



inwestycję, która polegała na budowie illub przebudowie i/lub rozbudowie
sieci kanalizacyjnej tłocznej wraiz z montażem i uruchomieniem min. 1

kompletnej przepompowni ścieków oraz,
inwestycję, która polegała na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie
sieci kanalizaryjnej sanitarnej grawitaryjnej o długości minimum 0o5 km,

wraz z załączeniem dowodów określających czy roboĘ te zostaĘ wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaĘ wykonane zgodnie
z pnzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone' pW czym dowodami,
o których mowa' są referencje bądź inne dokumenĘ wystawioneprze;z podmioto

na Ylegz którego roboĘ budowlane były wykonywane' a jeżeli z uzasadnionej
pruyczlyny o obiektywnym charaktene wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenĘ;
W przypadku wykon1łvania robót u niniejszego Zamawiającego, wystarczające
będziewskazanie numeru i daty umowy/ów.
Pód pojęciami budowy, przebudowy lub remonfu rozumie się pojęcia zdefiniowane w
art.,3 pkt 6 ustawy zdnta7 lipca1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. 2021,po2.2351 ze

zm.).

ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie analizy ńoŻonego

wykazu wykonanych robót (Załącnknr 3 do Zapytana ofertowego) onz załączonych

dowodów określającychczy roboty te zostaĘ wykonane na|eĘcia

Zanawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach

różnych umów celem uryskania wymaganego warunku kwotowego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie povłyŻszego warunku

samodzielnie lub kazdy z człotków konsorcjum moŻe wykazaÓ po co najmniej jednej

wykonanej robocie budowlanej o Pt4 czymkażde z vłykazywanych, celem złączeria,

zamówień musi spełniaó wymagane waruŃi samoistnie. Zamawiający nie dopuszcza

by Wykonawca polegał na doświadczeniu gupy wykonawców, której był członkiem,
jeŻeli faĘcznie nie wykonywał wykaąrwanego zakresu robót.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spehrienia povłyższego warunku polegaó na

doświadczeniu innych podmiotów, niezależrie od charakteru prawnego Łącących go z

nim stosunków prawnycĘ jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do

rea|izacji których doŚwiadczenie to jest wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiofu udostępniającego zasoby do oddania mu

do dyspozrycji niezbędnych zasobów na potzeby rcalizacji przedmiotu zamówienia _

Załącank nr 5 do Zapytania ofertowego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferĘ
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy lub podmioty tzecie.

ii. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji
zamówienia posiadającyrrri uprawrrienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci'
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń', posiadającej doświadczenie zawodowe
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min. 3 lata oraz doświadczenie w pełnieniu w tym okresie funkcji
kierownika robót sanitarnych na co najmniej jednej ukończonej budowie,
polegające na budowie, przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej
tłocznej wraz z montażem i uruchomieniem min. 1 kompletnej
pnepompowni ściekóv, oraz budowie, przebudowie i/lub rozbudowie sieci
kanalizaryjnej sanitarnej grawitaryjnej o długości minimum 0,5 km;

ocena tego waruŃu zostanie dokonana na podstawie analizy złoŻonego wykazu
osób (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) wraz z kopiami wykazywanych
uprawnień i zaświadczeń o ptzynależności do PIIB.

Zarnawiający 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 (Dz. U. 2021 r. poz. 235t ze zm.) oraz w
rozpotządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 t w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 t. poz. 831) lub odpowiadające im
wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa' lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarnięszkania' uznanych ptzez
właściwy organ' zgodnie z ustawą zdnia2Ż grudnia2}I1 t. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tj.: Dz. U. 202I r, poz. 1646), lub zanierzĄącymi świadczyó usługi
lransgraniczle w rozumieniu przepisów tej ustawy oruz art.20a ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwaotaz urbanistów (Dz. U. 2019 r. poz. tII7).

ZamawiĄący dopuszcza łączenie stanowisk wyszczególnionych powyzej tylko
pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i
doświadczenia dla danych stanowisk.

Wykonawcamoże w celu potwierdzenia spełnienia powyzszego warunku polegaó
na zdolnościach technicznych innych podmiotów, nieza|eŻnie 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 wtaz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reaIizacji
przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy ptzez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie ptzęz Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

3. JeŻeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie
potwierdzają spełnienia ptzez Wykonawcę waruŃów udziału w postępowaniu,
Zarnawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym pruezZamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) vłykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziaŁuw postępowaniu.

4. Wykonawca nie moŻe, po upływie terminu składania ofert, powoływaó 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 polegariaptzez Wykonawcę na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, Wykonawca przedstawia, wtv z oświadczeniem, o którym mowa w ust. I, takŻe
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oświadczenie podmiotu udostępniającego zasobyo potwierdzające spełnianie warunków

;uldziałuw postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawców następujących oświadczeń i dokumentów

potwierdźających spe1nianie warunków w niniejszym postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejo z treści

której/_ych będzie wynikaÓ, ze w okresie nie wcześniejszym niŻ 3 miesiące przez
jej ńoŻeniem odpowiednio: Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie/podmiot trzeciposiada/-ją środki finansowe lub zdolnośÓ kredlową w
wysokości nie mniejszej niz 500.000._ zł;

2) vłykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat, a jeŻeIi okres prowadzenia działaIności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
zał'ącieniem 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, PtzY czym dowodami, o których
mowa' są referencj e bądź inne dokumenty wystawione ptzez podmiot, fia rzecz

którego roboty budowlane były wykonywane' a jeŻeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów -

inne dokumenty; W prrypadku wykonywania robót u niniejszego Zamalnającego,
wystarczające będzie wskazanie numeru i daty umowy/ów. Powyzszy vłykaz
Wykonawc a sporządza zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapfiania ofertowego;

3) wykazu osób w dyspozycji wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia,

wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawniei wruz z kopiami
wykazywanych uprawnień i zaświadczefi o przynależności do PIIB, oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. _ Załącznik nr 4 do

Zapfiania ofertowego;
4) odpisu lub informaĄazKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działa|ności Gospodarczej, spotządzonych nie wcześniej niz 3

miesiące przed jej złoŻeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji;
5) oświadczenia, o braku przynaleŻności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia t6 lutego ŻOO7 t. o ochronie koŃurencji i konsumentów (tj.: Dz. U.
z ŻO2t t, poz. 275), z innym wykonawcą, który z}ozył odrębna ofertę albo

oświadczenia o ptzynalezności 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 o fertowe go ),
6) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wspierającego agresję

na Ukrainę zgodnie z art. 7 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (ZaŁączniknr 9 do Zapytania ofertowego).
7. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do z}oŻenia powyższych dokumentówo jeŻeli moŻe

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

iejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z l7.2.Ż005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów rcalizujących zadaniapubliczne, 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 sieclzibę lub rrriejsce zarrrieszkarria poza terytorium

Rzeozypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6 lit. d) 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.
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9. Dokument, o których mowa w pkt. 8, powinien byó wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego zŁoŻeniem.

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarrieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierującym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osobyo której dokument miał dotyczyó, złoŻone ptzed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwm ze względu na siedzibę lub miejsce zarrtieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę'
Zamavńający moze zwtóció się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania lub miejsce zamieszkania ma osobao
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

12. Zarnawiający zastrzegaprawo do Żądaniaod Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę oraz pobranych samodzielnie pruez
Zarnawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 8.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów
1. oferta musi zawieraó:

1) Formularz ofertowy (Załączniknr 1),
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu waruŃów postępowania.

(ZaŁączniknt 2),
3) Informację/-e banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo_kredytowej (zgodnie z

zapisami rozdziału 7 ust. 6 pkt l Zapytania ofertowego),
4) Wykaz robót budowlanych(Załącznik nr 3), (zgodnie zzapisałrtiphłrozdziału 7 ust. 6

pkt 2 Zapfiania ofertowe go),
5) Wykaz osób w dyspozycji wykonawcy w celu rcalizacji przedmiotu zamówienia

(Załączniknr 4), (zgodnie zzapisanrirczdzialu7 ust. 6 pkt3 Zapylania ofertowego),
6) odpis lub informacjaz Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospoduczej (zgodnie z zapisami rczdziału 7 ust. 6 pkt 4
Zapytania o ferto we go),

7) oświadczenie, o braku przynaleŻności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nt
8)' (zgodni e z zapisami rozdziału 7 ust. 6 pkt 5 Zapytania ofertowego),

8) oświadczenie z art. 7 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach 'w zakresię
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 9), (zgodnie z zapisani rczdziaŁv 7 ust. 6
pkt 6 Zapylania ofertowego),

9) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (Załącznik ff 5), QeŻeli
dotyczy),

1 0)oryginał pełnomocnictwa rtreŻeli dotyczy);
1l)oryginał pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum Qeżeli dotyczy);
l2)Tabelę elementów scalonych wykonaną na podstawie załączonych przedmiarów.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i
dokumenty w zakresie wskazanym ptzęz Zamawiającego.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienię przez wykonawców, oświadczęnia
składa kaŻdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w któryrr
kuŻdy z wykonawców wykazuje spełnienie wanlnków tlclziału w postępowaniu.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni z,ałączyÓ do oferty oryginał
pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i
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zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. TreśÓ

pełnomocnictwa powinna dokładnie określaó zakres umocowania. Dokument ten

powinien zostać pódpisany ptzez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy powinny byó złoŻone ptzez osoby

uprawnione do składania oświadczeń woli.
5. lózeti Wykonawca nie złoŻył wymaganych pełnomocnictw albo złoŻy wadliwe

pełnomocnictwao Zamawiający wzylva do ich złoŻenia w terminie pTzez siebie

wskazanym, chyba ze mimo ich złoŻenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby uniewaznienie postępowania.
6. Jeżeli wykonawca nie złoŻył wymaganych dokumentów i/lub oświadczeń składanych

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiającY wzyvva

wykonawcę odpowiednio do ich ńoŻenia, poprawienia lub uzupełnienia w Wznaczonym
terminie, chybaŻe;
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bezwzględu na ich zŁoŻenieo uzupełnienie lub

poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Uzupełnieniu nie podlega treśó ofeńy oraztabela elementów scalonych rozumiane jako

zakres zob owiązania Wykonawcy.
7, Wykonawca składa wymagane dokumenty na wezwanie, o którym mowa w ust. 6,

aktualne na dzień ich złoŻenia.
8. ZłoŻenie, uzupełnienie lub poprawienie wymaganych dokumentów nie może służyó

potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcj i.
g, Zamawiający może żądaó od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści wymaganych

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
10. Jeżeli zf,oŻone ptzez wykonawcę wymagane dokumenty illub oświadczenia, bldzą

wątpliwości zamawiającego' moze on zwróciÓ się bezpośrednio do podmiotu, który jest

w pbsiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania

prźez wykonawcę waruŃów udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku
podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

11. w toku badania i oceny ofert zamawiający moŻe ŻądaÓ od wykonawców wyjaśnień
doĘczących treści złoŻonych ofert oruz składanych dokumentów lub oświadczeń.

12. Zanawiający poprawia w ofercie:
l) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,

niepowoduj ące istotny ch zmian w treści oferty
- ni'ezwNocznie zawiadatrtiając o tym wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy
odpowiedni termin na vłyrłŻenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje

się za wyrazenie zgody na poprawienie omyłki.

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesieniapruez Wykonawcę wadium w wysokości 40 000. - zł

(słownie: czterdzieści tysięcy iloty ch).

2. Wykonawcamoże wnieśó wadium w jednej lub kilku formach tj.:

a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Wykonawcazobowiązany jest wnieść wadium przedupływem terminu składania ofert.
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4. Wadium w pieniądzu nalezy wnieśó przelewem na konto Zanawiającego w Banku
Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040.

5. W tytule przelewu naIeŻy wpisaó znak postępowania RI.27l.2.45.2022 z dopiskiem:
,,WADIUM".

6. W przypadku wadium Wroszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium Wzyjęw
zostaje termin uznaniakwoty na rachunku Zanawiającego. wadium w formie pienięznej
zostanie uznane za wniesione jezeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca dołączy do oferty lvydruk
potwierdzenia przelewu wadium.

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz _ oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium na|eŻy z}ożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki w kancelarii pok. I02, a kserokopię dokumentu poświadczonązazgodnośÓ z
oryginałem należy załączyó, do oferty. Dokumęnt ten musi zachować waznośó ptzez cały
okres zwiryania ofertą i umożliwiaó jednocześnie Zamawiająceml ztealizowanie
swojego uprawnienia, nawet jeŻeli zdaruenie stanowiące podstawę Żądania wypłaty
wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu zwiryania ofertą. Gwarancja musi obejmowaó
odpowiedzialnośó za wszystkie ptzypadki powodujące utratę wadium ptzez Wykonawcę,
tj. w sytuacji gdy:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z ptzyczyn leŻących po jego stronie, nie

złoŻył dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty ńoŻonej ptzez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;

b) Wykonawca, którego oferta zostaławybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
nie wniósł wymagane go zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoż|ivłę zptzyczyt
leŻących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Ww. dokument musi zalńeruÓ w swojej treści oświadczenie gwaranta, Że zobowipuje się
on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne Żądanie
Zamawiaj ące go wzywaj ące do zapłaty .

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniao treśó
dokumentu wadialnego musi zapev,łniaÓ możliwośó zaspokojenia interesów
Zamawiającego co oznacza, ze uzyskanie zagwaruntowanej zapłaty wadium musi
obejmowaó wszystkie wskazane w pkt. 7, povłyŻej, przesłanki zattzymania wadium,
JeŻeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym rezimowi prawa polskiego i
właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurowaó zapis o poddaniu sporów
wynikających z wadium prawrr polskiemu i polskiemu sądownictwu.

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w niniejszym Zapytaniu
ofęrtowym spowoduj e odrzucenie oferty.

Rozdział 10. opis sposobu przygotowania ofert
1. opakowanie i adresowanie oferty: ofertę naleŻy umieścić w

nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
zamkniętym,

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęó).
Adresat:
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URZĄD GMINY MAZOWIECKI
UL. cnEŁMoŃsrrnco rł

05-300 lvtlŃsr MAzowIEcKI

OFERTA NA: noBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare Zako|e, Zakole
Wiktorowoo Budy Barcząckie, Barcząca i Targówka''

ZNAK SPRAWY: RI.271 .2.45.2022

NIE oTWIERAĆ PRZED TERMINEM oTWARCIA or'ERT

2. oferta powinna byó podpisana ptzez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie zfotmąreprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencieo 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 przedstawió pełnomocnictwo do występowania w
imieniu Wykonawcy orazjego reprezentowania i zaciąganiazobowiryań finansowych.

3, Tajemnicaprzedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnial993t. o zwa|czaniv
nieuczciwej konkurencji muszą byó oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC -

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieśció takie dokumenty na
końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno)

2) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŻeli Wykonawca, nie później niŻ
w terminie składania ofert zastrze$, że nie mogą byó one udostępniane otazvłykazaŁ,
iŻ zastrzeŻone informacj e stanowią taj emnicę przedsiębiorstwa.

3) zasttzeŻenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduj e ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowaniem i złoŻeniem ofertyo
2) Wykonawca moŻe złożyć, tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagan

określonych w niniej s zy m zapytaniu o fertowym,
3) oferta musi byó spotządzona;

a) w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym
Wykonawca składa wtaz z tłumaczeniem na j ęzyk polski.

b) w formie pisemnej.
5. Zalecasię, aby:

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (iw załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadaj ącą Pełnomocnictwoo

2) kuŻda zapisana strona oferty (waz z zaŁącznikami do oferty) była parafowana i
oznaczona ko lej nymi numerami o

3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeŻeniem, Że częśó stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowió odrębną część oferty),

4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego
(wzór stanowi Załącznik Nr 1), w tym o zarniarze powierzenia części zamówienia
podwykonawcom,

6. Zmiana/vłycofanie oferty:
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1) WykonawcamoŻeptzedupływem terminu składania ofert zmienió lub wycofaó ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy pisemnie powiadomió

Zamavłiającego, przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo naleŻy z}oŻyó zgodnie z opisem podanym w ust. I oznaczając odpowiednio

,,ZMIANA OFERTY''/,,WYCOFANIE OFERTY'''
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokumento z którego wynika prawo

osoby podpisuj ącej informacj ę do reprezentowania Wykonawcy.
7. ofertę złoŻoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie

Wykonawcy.
8. Do oferty naleŻy dołączyó dokumenty i oświadczenie wg rczdziału 8 pkt. 1, Zapytania

ofertowego w formie pisemnej.

Rozdział 1l'. Sposób otaz termin składania i otwarcia ofert
1. ofertę naleŻy złoŻyć, Zarnawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.

Chełmońskiego 14' 05_300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr l02, w terminie do dnia
25.11.2022 roku do godz,10:00.

2. otwarcie ofert nastąpi w Utzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05_
300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 1l0 dnia25.tl20Ż2 roku o godz.10:30.

3. Wykonawcy mogą byó obecni przy otwieraniu ofert. Zaintercsowani udziałem w
otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:30 w sali 110.

4. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zanawiający poda kwotę, jaką zamietza

ptzeznaczyó na sfinansowanie zamówienia.
6. UWAGA - za tetmin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu ofeny do

Zamawiającego.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie intemetowej

prowadzonego postępowania informacje o Wykonawcach i cenach ofert.
8. oferta ńoŻonapo terminie zostanie odrzucona.
9. Wykonawcaptzed upływem terminu składania ofert moze zmienió lub wycofaó ofertę.
10. Wykonawca nie moŻe skutecznie wycofać oferty ani wprowadziÓ zmian w treści oferty

po upływie terminu składania ofert.
1l. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z

przygotowaniem i złoŻeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

Rozdział 12. Term in zu,iązania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia 24.12.2022 r. Bieg terminu

związaniaofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi ptzed upływem terminu

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zarnawiający ptzed upływem
terminu zwięaniaofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrazenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany ptzezniego okres, nie dłuzszy niż 30 dni.

3. PtzedŁuŻenie tęrminu zwtryania ofertą, o którym mowa w ust. 2,vrymaga złoŻeniaprzez
Wykorrawcę pisernnego oświadczęnia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.

4. Jeżeli termin zvńązania ofertą upłynie ptzed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zarnawiający wzrya Wykonawcę, którego oferta otrzymała najvłyŻszą ocenę' do
wyrażenia w luqvznaczonym ptzez Zanawiającego terminie pisemnej zgody na wybór
jego otbrty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody
do kolejnego Wykorrawcy' którego oferta została rrajwyzej ocetilotta, clryba Że zacltodzą
przesłanki do uniewaznienia postępowania.
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5. Przedłużenie terminu nxłiązania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu wazności wadium albo, jeŻeli nie będzie to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium naprzedłuŻony okres związaniaofertą.

Rozdział 13. opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając

na|eŻny podatek VAT.
2. Prawidłowe ustalenie stawki VAT nalezy do obowiązkuWykonawcy.
3. Wszystkie wartości powinny byó liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu.
4. W cenie naleŻy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu

ofertowym oraz wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułll
naleŻytĄ oraz zgodnej z obowiąĄącymi przepisami prawa realizacji przedmiotu
zamówienia, wynikające m.in. zprzekazanej dokumentacji a niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Cena podana w formularzu ofeńy, w ujęciu liczbowym i słownie, jest ceną kosztorysową,
będącą sumą kosztów wykonania Zadania obejmującego przedmiot zamówienia.

6. Cenę oferty naleŻy policzyó przy zachowaniu załoŻenia, żew ptzypadku uszczegółowień
illub zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do Zapytania ofertowego m.in. w
wyniku zapyilań Wykonawców, naleŻy wszelkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić
w cenie.

7. JeŻeli Wykonawca złoŻy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
uZamawiĄącego obowiązku podatkowego zgodnie zprzepisami 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 rczliczyó zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofeńę, informuje Zarnawiającego, czy wybór oferty
prowadzió będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) świadczeniao które będzie prowadzió do jego powstania, oraz wskazując
ich wartośó bez kwoty podatku.

Rozdział t4. opis kryteriów oceny oferto waga kryteriów oceny oferto
sposób oceny ofert

1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

K6 - cena ofertowa brutto
Ko - dodatkowy okres gwarancji

2. Powyższym kryteriom Zanawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waea lYol Liczba punktów [pktl
Kc 60 60
Ko 40 40

Razem 100 r00

3, Zanajkotzystniejszą zostanie vznana oferta, która uzyska największąliczbę 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 gwaranoji, na wykonany przedmiot umovw od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru robót, wymagany przez Zanavłiającego to okres 60
miesięcy, a maksymalny dodatkowy okres gwarancji punktowany przez ZamawiĄącego
to 24 miesiące (łącznie 84 miesiące). oferty ze wskazaniem maksymalnego okresu
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gwafancji lub dłuzszego od maksymalnego, punktowane będą maksymalną Liczbą
punktów tj. 40 pkt.

5. oferty będą oceniane wg następujących wzorów:

Kc = Cmin / Cn x 60 pkt.; Kc = Grr* / Gu x 40 pkt.;

gdzie: Cmin - najniŻsza cena oferty brutto wśród złoŻonych ofert' które nie podlegają
odrzuceniu,
Cu - cena brutto badanej oferty,
G'*- najdłuższy dodatkowy okres gwarancji wśród złoŻonych ofert, które nie podlegają
odrzuceniu,
Gu - dodatkowy okres gwarancji badanej oferty.

6. Liczbapunktów K uzyskanych z sumy obu kryteriów przezdaną ofertę wyliczona będzie
wg wzoru:

7. Jęże|inie można ffi'f;jff'zystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zatrtawiający
wybierze spośród tych ofert ofertę znajniższąceną.

8. JeŻeli nie mozna dokonaó wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7,
ZamawiĄący wezwie wykonawców, którzy złoŻyli te oferty, do złoŻenia w terminie
okre ś lonym przez Zamawiaj ące go o fert do datkowy ch zawierujących nową cenę.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie
zamówienia pu bli cznego

1. Zarnauliający zawrze Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym
w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy' który złozył najkotzystniejszą ofertę,
nie krótszymniŻ 3 dni od daty wyboru Wykonawcy.

2. Bezpośrednio po podpisaniu umowy Wykonawcabędzie zobowiązany do przedłoŻenia
Zanawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy' kosztorysu ofertowego
będącego uszczegółowieniem tabeli elementów scalonych, iloŻonĄ jako załącznik do
oferty Wykonawcy, sporządzonego na podstawie przedmiarów udostępnionych ptzez
Zamawiającego.

3. osoby reprezentujące Wykonawcęprzy podpisywaniu Umowy powinny posiadaó ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do jej podpisania, o ile nie będzie ono
wynikaó z dokumentów załączonych do oferty.

4. JeŻeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia' Zamawiający moŻe Żądaó ptzed jej zawarciem kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy' Zanawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców otazwybraó najkorzystniejsząofertę albo unieważnić postępowanie.

6. Wykonawca, którego oferta został'a wybrana zobowiązany będzie do posiadania ptzez
cały okes rcalizacji przedmiotu zamówięnia polisy ubezpiecz,eniclwej oC w zakręsie
prowadzonej przez niego działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 500.000.- zł (yięć:set tysięcy złotych) ztozszerzeniem zakresu ubezpieczenia
o klauzulę odpowiedzialności za szkody wytządzone przez podwykonawców oraz
klauzulę oC pracodawcy (ochrona w zakresie wypadków ptzy ptacy).
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1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do posiadania polisy

ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich tyzyk budowlano-montażowych CAR/EAR o

kwotach ubezpieczenia i sumie gwarancyjnej nie niŻszych od wartości brutto rcalizacji
Zadania, wskazanego w Formularzu ofertowym vfiaz z ubezpieczeniem

odpowiedzialności cywilnej wszystkich stron umowy zaanguŻowanych w realizację

zidania i utrzymywaó ich ważnośó ptzez cały okres rcalizacji tego Zadania, przy czym
termin ważności polisy CAR/EAR będzie się rozpoczynał najpóźniej w dacie protokołu

ptzej ęcia terenu budowy.
8. Wymienione powyżej, w pkt. 5 i 6 polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoŻy

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
9. W przypadku gdy Wykonawcanie zawail powyższych umów ubezpieczenia w terminach

odpowiódnio do dnia zawarciaumowy' Zamawiający zastrzegaprawo do zawarcia takich

umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy' na co WykonawcavłytaŻa zgodę.

10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest również wnieśó

zab ezpieczenia naleŻyte go wykonania umowy.
11. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się zawarcie umowy w formie elektronicznej,

w takim przypadku umowa podpisywana będzie kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Umowa zostanie zawarta z chwilą złoŻenia podpisów ptzez drugą ze

Stron umowy.

Rozdział l'6. Wymagania doĘczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

1. Zanawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego

wykonania umów odpowiednio w wysokości 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy słuŻy Zamawiającemu pokryciu roszczeit

z tytułu niewykonania lub nienalezytego wykonywania umowy' w szczególności w
pr zy p adkach o kre ślonych w zapisach umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno byó wniesione na cały okres

realizaĄiumowy oraz okres obowiązywania rękojmi lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy moŻna wnieśó w jednej lub w kilku
następuj ących formach:

a) w pieniądzu,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiający nie wyruŻa zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5. oryginały dokumentów potwierdzające wniesienie zabezpieczeniata|eŻytego wykonania
Umowy muszą byó dostarczone do ZamavłiĄącego najpóźniej w dniu jej podpisania.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowięany będzie wnieśó
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Mińsku
Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 z podaniem tytułu:

,,Zabezpieczeniena|eŻ.ytego wykonania umowy' nr sprawy RI.27t,2.45.2022".
7. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno

byó nieodwołaneo bezwaruŃowe, płatne na pierwsze Żądanie Zamawiającego
w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy ptzez Wykonawcę oruz

dostarczon e Zamawiającemu w oryginale.
8. Jeśli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowei, zobowiązany jest ptzed zawarciem umowy do przekazania
ZamawiĄącemu wzoru dokumentu gwarancyjnego, celem akceptacji przez
Zamawiającego.
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9. Zamawiający zobowiązuje się zwolniÓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
następujący sposób:

a) 70oń kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokołu odbioru bez zasttzeŻen, potwierdzającego należytego
wykonanie przedmiotu umowy,

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi zawady lub okresu gwarancji.

10. w trakcie realizacji umowy wykonawcamoŻe dokonaó zmiany formy zabezpieczenia na
inną. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowlaniem ciągłości
zab ezpieczeni a i b ez zmruejszeni a j e go wy soko ści.

1 1. W przypadku nieprzedłuŻęnia lub niewniesienia nowego zabezpieczenianajpóżniej na 30
dni przed upływem terminu wazności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniądzu' zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w p ieni ądz |t, pt zez wypłatę kwoty z doty chczasowe go zab ezpie czenia.

Rozdział 17. Podwykonawcy
1. Zarnawiający doplszcza moŻliwośó powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcy.
2. Zarnawiający Żąda wskazania ptzez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie

zarrierua powierzyó podwykonawcy w formularzu oferty.
3. Jezeli zmiana albo rczygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania waruŃów udziaŁu
w postępowaniu Wykonawca jest obowipany wykazaÓ Zarnawiającemu, Że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niŻ podwykonawca' na którego zasoby Wykonawca powołylvał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. ZanawiĄący 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.

|. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŻęnia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takŻe projektu jej zmiany, otaz kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian. obowipek ten nie dotyczy umów mających za ptzedmiot
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niz 0,5Yo wartości umowy. Wyłączenie nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niŻ 50.000 zł.

6. 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 10 dni kalendarzolvych.

7. Termin z$aszania uwag Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 7 dni
kalendarzowych.

8. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywaó termin zapłaĘ wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuŻszy niŻ 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. W przypadku uchylania się ptzez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy' ktfuzy
zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającogo umowy o podwykon&wstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane;
b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są

dostawy lub usługi;
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Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

10. Do zawarcia ptzez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest

wymagana zgo da Zamaw iaj ące go.
11. Do zawarcia ptzez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana

zgo da Zanawiającego i Wykonawcy.

Rozdział L8. odrzucenie oferty
t. Zamawiający odtzuca ofertę jezeli:

I) została złoŻona po terminie składania ofert;
2) została ńoŻona pruez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie ńoŻył
w ptzewidzianym terminie oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia
lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub
oświadczeń;

3) jej treśó jest niezgodnaz warunkami zamówienia;
4) nie została sporządzona lub ptzekazana w sposób zgodtty z wymaganiami

technicznymi oraz oryanizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy uzyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;

5) została ńoŻona w warunkach czynu nieuczciwej koŃurencji w rozumieniu ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) zawieraruŻąco niską cenę lub koszt w stosuŃu do przedmiotu zamówienia;
7) zawierubłędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
8) Wykonawca w wyznaczonymterminie zakwestionował poprawienie omyłki w ofercie

ptzezZamawiającego;
9) Wykonawcanievłyraził pisemnej zgody naptzedŁużenie terminu związaniaofertą;
10) Wykonawca nie vłyraził 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 zvnązania ofertą |ub z}ożył
wniosek o zwrot wadium;

|2) Ptzyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interęsu nie moŻna

zagwaruntowaó w inny sposób.

Rozdział 19. Wykluczenie Wykonawcy
I. Zamavłiąący wyklucza z postępowania Wykonawcęo który jest powiązany

zZarnawiĄącym w sposób osobowy lub kapitałowy. Przez takie powiązania na|eŻy

rozumieó wzajemne powiazania między Zanawiającym, osobami upoważnionymi do

zaciągania zobowiązań w imieniu Zarnawiającego, osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z ptzygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą' skutkujące konfliktem
interesów, rozumianym jako:
1) ubieganie się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przezte osoby;
2) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosuŃu pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,

hłb związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we
wspólnym pozyciu tych osób z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub człoŃami
organów zaruądzĄących lub organów nadzotczych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
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3) w okresie 3 |at przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawanie ptzęz te osoby w stosuŃu pracy lub zlecenia z wykonawcą,
otrzymywaniem od wykonawcy przez nie wynagrcdzenia z innego tytułu lub bycie
przez te osoby człoŃiem organów zatządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) pozostawanie z wykonawcą w takim stosuŃu prawnym lub faktycznym ptzez 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 rczsttzy gnięciu przedmiotowego postępowania.

2. Zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1) będącego osobą ftzyczną, 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 kamego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnegoo
c) o którym mowa w art. 228ł30a, art. 250a Kodeksu karnego lub w afi. 46lub art.

48 ustawy z dnia2l czerwca2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.

I65a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu kamego,

e) o charakterze terrorystycznym' o którym mowa w art. 115 $ 20 Kodeksu kamego,
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 czerwca2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom I7a terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769 oraz 22020 r. po2.2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu' o których mowa w art. Ż96_307 Kodeksu
karnegoo przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnegoo
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270_
27 7 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czetwca2}I2 t. 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 zaruądzającego 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
vbezpieczenie 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 naleznych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarłwiqŻące porozumienie w sprawie spłaty tych nalezności;

4) wobec którego prawomocnie otzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający moze stwierdzió, na podstawie wiarygodnych przesłanek, Że

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jezeli naleŻąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie koŃurencji i konsumentówo
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złoŻyIi odrębne ofeńy, chyba Że vłykuŻą, Że ptzygotowali te oferty niezaleznie od

siebie.

Rozdział 20. Inne informacje
1. Zanawiający:

1) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2) nie przewiduj e rozliczenia w walutach obcych,
3) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może zwróciÓ się do ZatnawiĄącego o wyjaśnienie treści ZapyIania
ofertowego. Zatnavłiający udzieli wyjaśnień nie póżniĄ niŻ na dwa dni ptzed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po później niż
cztery dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiEący udzieli odpowiedzi
lub pozostawi wniosek bez rczpoznania.

3. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminów składania

wyjaśnień i ich rozpoznania,
4. WyjaśnieniaZamawiający opublikuje na stronie BIP prowadzonego postępowania.

5. Zamawiający udziela informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi związanych
zprowadzonym postępowaniem vłyłącznie 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 zasItzega mozliwośó:

1) zmiany treści zapylaniaofertowego ptzedupływem terminu składania ofert,

2) zakoirczenia postępowaniabezwyboru Żadnej z oferto

3) odwołania postępowanianajpóźniej w dzień poptzedzający termin składania ofert,

4) unieważnienia postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przehłoczy
kwotę, którą Zarlawiający moŻe ptzeznaczyó na sfinansowanie zamówienia lub
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, iŻ rcalizacja zamówienia nie
lezy w interesie ZałnawiĄącego' czego nie można było przewidzieó w chwili
wszczynania postępowania, w tym nie zostaŁa przyzrrana Zarlawiającemu
Promesa inwestycyjna. W powyzszych przypadkach, Wykonawcy nie przysługuje

w stosunku do Zanawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.
8. Nie udziela się Żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapylania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.

Załączniki
1. Załączniknr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik tlt 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu waruŃów

postępowania.
3. Załączniknr 3 - Wykaz wykonanych robót
4. Załączniknt 4 _ Wykaz osób
5. Załączniknr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
6. Załączniknr 6 - Dokumentacja techniczna
7. 7,ałącz,niknr7 _ Wzórumowy
8. Załączniknr 8 _ oŚwiadczenie grupa kapitałowa
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9. Załącznik nr 9 - oświadczenie z art. 7 ustawy o Szczególnych tozwiązaniach w
zakresie ptzeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oruz słuzących ochronie
b ezpieczeństwa naro dowe go.

l0.Załączłtik nr l0 - Klauzula informacyjna o przetwarzarLiudanych osobowych
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