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Usługi

Zamieszczanieogłoszenia:Zarrtieszczanieobowiązkowe
ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których
działalnośó' lub działalnoŚć ich rvyodrębnionych organizacyjnie jednostek' które będą realizowaĘ

zamówienie' obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych

Nie

Należry podaó minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób naleŻącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ30yo, osób zafuudnionych przez
zal<łady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierryVpowienyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyUpowierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie j est prz eprowa ćlzane wspólnie przez zamawiaj ących
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Nie
JeŻelitak,naleĘ wymienió zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podaó
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne otazosoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest pnzeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej
Nie
W prrypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1)

NAZ$A

I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny

71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego 14 , 05_300 Mińsk Mazowiecki' woj. mazowieckie, państwo

Polska, tet.257 582 851, e_mail gmina@minskmazowiecki.p1,

faksŻ57 582 489.

Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres stony intemetowej pod którym mozna uzyskaó dostęp do narzędziiutządzefi 1ń formatów

plikóq które

rrie są ogólnie dostępne

I. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracj

I.3)

wsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

a samorządowa

(ieżeli dotyc4flz

PodziaŁobowipków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w prrypadku wspólnego przeprowadzantapostępowaniazzartawiĄącymiz

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zzannwiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i wjakim zakresie zaptzeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiając!,

c4

zamówienie będzie udzielane ptzezkuŻdego z

zamavńających indywidualnie, czy zamólłtenie zostanie udzielone w imieniu
pozo stałych zanawiĄących)

r.4)

inarzecz

:

KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskaó pod
adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
2z18
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zamówienia
Tak

www bip.minskmazowiecki.Pl
można uryskaó pod
Dostęp do dokumentów zpostępowania jest ograniczony - więcej informacji
adresem

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleź'y pnesyłaó:

Elektronicznie
Nie
adres

w postępowaniu w
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

inny sposób:

Nie
Inny sposób:
'Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:

plików
Komunikacja elektroniczna wymaga korrystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów
które nie są ogólnie dostępne

Nie
pod
Nieograniczony, pełny, bezpośredni ibezpŁatny dostęp do tych narzędzimoŻnauzyskaó
adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA
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Numer referencyjny: RI.27 1 .1.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pneprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usfugi

II.3) Informacja o możliwościskładania ofeń częściorvych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

oferĘ lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamałviający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących częścilub grup części:

Maksymalna liczba częścizamówienia, na które może zostać, udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw,

usług lub robót

budowlanych lub olłeśleniezapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produktn usługę lub roboty

budowlane:

1.

Usuwanie awarii sieci wodno _ kanalizacyjnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

będącej w zaruądzie

GZGK w Mińsku Mazowieckim

na podstawie $ 3 ust. 1 Statutu Gminnego

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim stanowiącego załącnikdo

UchwĄ Nr

)C{.IIIll63l16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia25 sierpnia 2016 t.Informacja o gminnej
infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej dostępna jest w serwisie: System informacji przestrzennej,

prowadzonymprzezUruąd Gminy Mińsk Mazowiecki, pod adresem: http://minskmazowiecki.e_
mapa.net/. Zalges zamówienia nie obejmuje miasta Mińsk Mazowiecki. 2.

opis istniejącej

infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia: Gmina Mińsk

Mazowiecki posiada tzy własne stacje uzdatniania wody i dwie oczyszczalnie ścieków. 2.1. Woda jest
dostarczana do osób mieszkających w 43 miejscowościach poptzezrozdzielcząsieó wodociągową.
Stacje zloka|izowane są na terenie gminy Mińsk Mazowiecki: SUW Janów (dz.232lt)_ wschód
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gminy, sUW Królewiec (dz. 40t

i

402)

zachód. Woda dostarczanaptzezgminną

- północny

zachód i

suw

Zanienie (dz.92tl7) - pofudniowy

sieó wodociągową pochodzi Wzede wszystkim z własnych

ujęó wody orazw częściz Gminy Jakubów (SUW we wsi Mistów) i miasta Mińsk Mazowiecki (z sieci

wodociągowej PWiK Sp. z o.o.). Długośósieci wodociągowej wtzzprzyłączarrti będących w

eksploatacjiZamawiającego wynosi 250 km. Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz
miejsc z zainstalowanymi wodomierzami głównymi w studniach wodomierzowych stanowiących

rczdziałpomiędzy siecią gminą, podmiotu dostarczającego wodę (sieó miasta - PWiK Sp. z o.o., sieć
Gminy Jakubów). Lp. Miejscowośó UlicaNumer ewidencyjny działki 1 Mińsk Mazowiecki Wiśniowa
L246l8 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 Mińsk Maz.lTaryówka Dąbrówki/It4azowiecka 3l4l4 4

Mińsk Mazowiecki Siennicka 6001 5 Stojadła Mińska 48 6 Mistów Kościelna45516 2.2. Ścieki
odbierane są od osób mieszkających w 14 miejscowościach (nie wszystkie wsie objęte są zbiorowym
odprowadzeniem ścieków, a niektóre tylko w części). Długośó sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 105
km, a w eksploatacji jest 39 sieciowych przepompowni ścieków i ponad 150 przydomowych

przepompowni Ścieków. Ścieki z terenu gminy Mińsk Mazowiecki głównie odprowadzane są poprzez
gminną sieó kanalizacyjnądo systemu kanalizacji sanitarnej miasta Mińsk Mazowiecki. Na styku
gminy i miasta występuje 10 puŃtów odbioru ścieków, gdzie w studniach pomiarowych
zainstalowano przepĘwomierze stanowiące rczdział granicy pomiędzy siecią gminą i miejską (PWiK
Sp. z o.o.). Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz miejsc poŁączeń' sieci gminnej

z sieciąmiejską. Lp.

Miejscowośó UlicaNumer ewidencyjny działki 1 Stojadła Mińska 48 2 Mińsk Mazowiecki Litewska
4801 3 Stojadła Szkolna 633 4 Królewiec orzechowa 58914 5 Królewiec Kościelna454 6 Wólka

Mińska olszowa 3918 7 Stara NiedziaŁkaMazowiecka 4g7llt 8 Targówka Świerkowa t20l7 9
Karolina Dr. Jana Huberta 871 10 Nowe osiny Działkowa t44 Zadaniem wykonawcy jest usuwanie
awarii:

_

gminnych sieci wodociągowych oruzprzyłączy wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz

stacji podnoszenia ciśnienia,_ gminnych sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i rurociągów tłocznych,

wządzeikanalizacyjnych m. in. przepompowni ścieków, ściekomieruy.3, Zadaria w zakresie
usuwania awarii sieci i vtządzeńwodociągowych.: 3.1. Niezwłoczne usuwanie awarii lrządzeft
wodociągowycho

aw szczególności: naprawa' wymiana lub uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej

armatury i wyposazenia.3.2. Nieanrłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na
sieciach wodociągołvych iprzyłączachbędących w gestii Zanawiającego. 3.3. Bezzwłoczne
przystąpienie do fizycznego usuwania awarii niepóźniej niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i
usunięcie awarii nie pózniej niz w ciągu 24 godzinodzgłoszenia.3.4. Zarrflroiięcie odpowiednich

zaworów zabezpieczających ptzed utratą wody z sieci musi nasĘpió do 4 godzin odzgłoszenia. 3.5.
Sporządzanie protokofu odbioru i dokonywanie odbioru wykonanych prac zudziałemprzedstawiciela
Zamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawi Zanawiającemu dokumentację naprawianych
5
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vrządzeń,i sieci (deklaracji, dopuszczeni, atestów na wbudowane materiaĘ itp.). 3.6. Dokonywanie

odcięcia dopĘwu wody do posesji na polecenie Zanawiającego. 3.7. Wymiana elementódmateriałów
o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu

z Zamawiającym lub naŻądanieZamawtĄącego. Przez

awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub wządzeiwodociągowych powodujące lub
mogące spowodowaó shatę wody, przerwę w dostawie wody i inne zagtoŻeria. Wykonawca
podejmuje czynności polegające na usunięciuprzyczyni skutków awarii. W przypadku wystąpienia

awarii w okresie dłuŻszymnlŻ 12 godzin Wykonawca uruchomi zastępcry, zbiorowy puŃt poboru
wody. Uruchamianie zastępczego poboru wody zawsze następuje na polecenie ZanawiĄącego. 4.

Zadaniaw zakresie usuwania awarii sieci i urządzeikanalizacji sanitamej: 4.1. Niezwłoczne usuwanie
awarii wządzeftkana|izacyjnych, aw szczególności: naprawa' wymiana lub uzupełnianie wadliwej lub
uszkodzonej armatury i wyposażenia. 4.2.Niezwłoczna naprawa urządzei sieciowych

i

przydomowych przepompowni ścieków, usuwanie awarii i usterek sieci kanalizacyjnej lub odcinków

i

przyłączy będących w gestii Zamawiającego. 4.3. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków

nieszczelności na sieciach kanalizacyjnych lub odcinkach ptzyłączy będących w gestii

ZanawiĄącego.4.4.Bezzvłłoczne przystąpienie do ftzycznego usuwania awarii nie później niŻw
ciągu 4 godzinodzgłoszenia i usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godńn od zgłoszenia. W

przypadku awarii sieci lub przyłączy kanalizacyjnych na czas braku przepĘwu i usunięcia awarii
ściekibędą przepompowywane do wskazanego ptzezZamawtającego odcinka sieei lub
wypompowywane i wywożone do oczyszcza\niwozem asenizacyjnym na koszt wykonawcy. W
przepadku awarii przepompowni ścieków wykonawca ponosi koszty zwtązane zprzewoŻeniem

nieczystości wozami asenizacyjnymi. 4.5. Sporządzanie protokołu odbioru i dokonywanie odbioru
wykonanych prac zudziałemprzedstawicielaZamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumentację naprawianychvtządzeń i sieci (deklaracji, dopuszczeni, atestów na
wbudowane materiaĘ itp) oraz fotografie zatorów na sieci, przyłączach lub przydomowych

przepompowniach (np.: spowodowanych przezwpuszczenieprzezdostawcę ścieków nieodpowiednich
odpadów do sieci). 4.6. Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na polecenie

Zamawiającego.4.7. Montowanie blokad lvypływu ścieków do sieci kanalizacyjnĄ zptzyłącTy na

żądanieZanawnjącego. 4.8. Wymiana elementódmateriałów o słabym stanie technicznym po
uzgodnieniuzZanawiającym lub na ŻądanieZamawiającego. 5. Ptzezawarie zamawiający rozumie
uszkodzenie rurociągów 1ub vtządzeńkanalizacyjnych powodujących lub mogących spowodowaó

lYypływ ścieków, przerwę w odbiorze ścieków od odbiorców lub przerwę w przesyle ścieków, jaktezi
inne zagtoż.enia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciuptzyczyn i skutków
awaxii. 6.INNE: 6.1 Inne istotne warunki zamówienia: Do obowi7ków wykonawcy naleŻeó będzie
także likwidacja
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wcześniejszej akceptacj iZamawiĄącego oruzsporuądzenie protokołu z likwidacji. Utylizacja
następowaó będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2w ofercie

należry podaó cenę

całkowitą wynikaj ącą z rca\izacji zadania z podziaŁem na poniższ e rodzaje oferowanych usług. Lp.

opis rodzaju usług I1ośó 1 Wymiana obudowy (kluczy, śrub)zasuw, hydrantu, nawiertki 33 2
Wymiana zasuwy 2 3 Wymiana hydrantu 25 4 Wymiana nawiertki 3 5 Podniesienie skrzynek zasuw
hydrantu 2

6 Avłariaptzyłączawodociągowego l27 Avłaia sieci wodociągowej

3 8 Wymiana studni

rewizyjnej -kanalizacyjnej 1 6.3 Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac
wykonanych w danym miesiącu, sporządzony ptzezWykonawcę i podpisany ptzezZamawiającego.
6.4 Do oferty na\eŻy załączyÓ kosztorys ofertowy na podstawie którego

wyliczono cenę oferty. Wzór

kosztorysu stanowi zaŁączniknr 8 do SIWZ. 7. Zamawiający stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp,
określaobowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące

czynnościw zakresie reaLizacjizamówienia tj.: prace w zakresie utrzymania ibieżącej konserwacji,
przeglądów

i

czyszczenia sieci kanalizacyjnej, prace w zakresie utrzymania ibieŻącej konserwacji,

przeglądów

i

czyszczenia sieci wodociągowej, usuwanie awarii jeŻeliwykonywanie tych czynności

będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy. obowiązek ten dotyczy takŻe podwykonawców

- wykonawcazobowiryany jest

zaurrzeów każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Wykonawca w dniu

zawarciaumowy przekuŻe ZamawiĄącemu oświadczeniepotwierdzające zatrudnienie na umowę o
pracę osób, które będą wykonywać wskazane przezzatnawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówieni a. Zamawiający rlakażdym etapie rca\izaĄiprzedmiotu

umowy ma pralilo Żądania

udowodnieniaptzezWykonawcę faktu zatrudnienia na umowę o pracę. Zatnavłiający moŻe zwróció
się o przeprowadzenie kontroli przezPaństwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie

wątp[iwośó co do sposobu zatrudniania osób wykonujących w/w usługi. Powyższe obowiązuje
równieŻ w przypadku wykonania częścizamówieniaptzezpodwykonawców.
kodów CPV: 90480000_5

_

8.

Wspólny słownik

Usługi gospodarki ściekowej 50513000-4 - Usługi w zakresie napraw i

konserwacj i zaworów odcinaj ących

II.5) Główny kod

cPv:

90480000-5

Dodatkowe kody CPV!
Kod CPV
s05 1 3000-4

7
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II.6) Całkowita wańośćzamówienia (ieżeli ząmawiąjqcy podaje informacje o wartości zamówienia);
Wartośó bez

VAI:

Waluta:

(w

przypadlu umów ramowych lub dynanicznego systemu zakupów _ szącunkowa całkowita

malrsymalna wartośćw całym olrresie obowiqzywania umowy rałnowej lub dynamicznego systemu

zafupów)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawań.67ust.
134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp:

1pkt6i7lubwart.

Nie

określenie przedmiotu, wielkościlub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust.

1pktólubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:-

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okreso na który zosta\azawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:

12 lub

dniachz

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: -

SEKCJA III: INF.ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
I TECHNICZNYM
EKONOMICZNYM,
m.1) WARUNKI aDZIAŁa w PosTĘPowANIU

ilI.l.l)

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowej, o

ile rvynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków: Zamawiający nie okreŚla warunków w tym zakresie.
Informacj e dodatkowe brak

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
określenie waruŃów: ZarnawiĄący nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe brak
III.1.3) Zdolnośćtechniczna lub zawodowa

określenie warunków: Warunek spełni wykonawca który:

8218
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okresie ostatnich 3latprzed,upĘwem terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na
bieŻącychnaprawach i/lub konserwacji i/lub usuwaniu awarii sieci wodociągowej nieprzerwalnie
pruez8 miesięcy oraz minimum 1 usługę polegającą nabieŻących naprawach i/lub konserwacji
i/|ub usuwaniu awarii sieci kanalizacji sanitarnej nieprzerwa|nie przez 8 miesięcy. - vłykuŻe, Że

posiada:

koparĘ o pojemnościmin. 0,15 m3, wylvrotĘ o minimalnej ładowności9m3, zestaw

pompowy igłofiltrów o min. wydajności 50,m3/h, pompę odwodnieniową o min. wydajności 30

m3llt,zagęszczarkę o min. mocy 5,5 KM, piłę spalinową o min. mocy 5,5 KM,

1

czynny

całodobowo telefon alarmowy, tzrv. pogotowie wodno-kanalizacyjne - wykaze, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolnądo wykonywania zamówieniao która będzie
uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika, posiadającego uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej w zakresie siecio instalacji

i

vządzeńcieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uwaga:
Kierownik powinien posiadaó uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca t994
Prawo budowlane Q.t. Dz.
Infrastruktury i Rozwoju

z

IJ .

t.

z 20t6 r, poz. 290 ze zm.) oraz rczporządzeniem Ministra

dnia 11 września 2014 t, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z20l4 t. poz. t278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowipujących przepisów.
Zarnawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rcalizacji zamówienia

wrzzinformacją

o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe: -

rrr.2)

PoDsrAwY WYKLUCZENIA

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

I|L2.2) Zamawiaiący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w ań. 24 ust.5 pkt

1

ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w ań. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp)

9zl8
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wYKAz oŚwIADcZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKoNAWCĘ w CELU
wsTĘPNEGo PoTWIERDZENIA, ŻE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAz
III.3)

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu rvykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
III.4)

WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTÓW

o

SKŁADANYCH PRZF,Z

wYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU
PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚct, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT.

1

PKT

3

USTAWY PZPz
1)

zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalegazopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŻ 3 miesiące ptzed upĘwem terminu
składania ofert, ltrb innego dokrrmenftr potwierclzającego' że wykonawcazawarł porozumienie z

właściwymorganem podatkowym w sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami,w szczególnoŚci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożeniena raty zalegĘchpłatnościlub wstrzyrnarrie w całościwykorrania decyzji właściwego
organu. 2) zaświadczeniawłaściwejterenowej jednostki otganizacyjne1Za\<Ładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego' że wykonawca nie zalegazopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotneo wystawionego nie wcześniejniz 3 miesiąceprzed upĘwem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego' że wykonawcazawarł porozumienie z właściovymorganem w
sprawie spłat tych należnościwrazz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności

uzyskał ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonaniadecyzji właściwegoorganu 3) odpis z właściwegorejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działa|nościgospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencjio w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w tym zakresie zastosowanie ma afi. 26 ust. 6 ustawy Pzp; 4) oświadczenia

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia t2 stycznia t99t t. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 t. poz. 71'6);

ilI.s) WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRaEZ

wYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU
10218
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PoTWIERDZENIA oKoLIczNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT

1

USTAWY PZP
m.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw
1)

uuzrAŁU w PoSTĘPoWANIU:

wykaz naruędzi, wyposażeniazakładudostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia

publicznegowraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobarri(załącznik nr 3) 2)
wykazu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch równiez wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 |atptzedupĘwem terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia
działalnościjest krótsą' - w tym okresie, wrazzpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na tzęczktórych usługi zostaĘ wykonane, oruzzaŁączeniem dowodów określających
czy te usługi zostaĘ wykonane lub są wykonywane nalezycie, Ptry czym dowodami, o których
mowa' są referencj ebądż inne dokumenty wystawione przezpodmiot, natzecz którego usługi byĘ

wykonywane' a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągĘch są wykonywane' a jeżeli z
uzasadnionej Wzyczlny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych
dokumentów

_

oświadcz-ęrie wykonawcy;w przypadku świadczeńokresolvych lub ciągĘch nadal

wykonywanych referencjebądźinne dokumenty potwieńzĄące ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przedupĘwem terminir składania ofert

(załączniknr 6) 3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
braĘ udział w wykonaniu zamówienia,wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenianiezbędnego do wykonaniazamówienia, a takŻe zak<resu

wykonywanychptzeznichcrynności(załączniknr7)
III.5.2)

III.6)

w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA wEzwANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU
PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UST. 1 PKT

2

USTAWY PZP

III.7) INNE
1.

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

Formularz oferly, 2. Zobowiryanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (eżeli

doĘczy),3. Pełnomocnictwa (eżeli dotyczy), 4. Pełnomocnictwo dla lidera konsoĘum (eŻeli
dotyczy), 5. Potwierdzenie wniesienia wadium. 6. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

llzlS
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Iv.l) OPIS
ry.

1.

1)

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv.l.z) Zamaw iający żąda wniesien ia wa

diu m

:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do

niniejszego postępowaniakaŻdy Wykonawcazobowiązany jest wnieśó wadium

w wysokości 3 000,00 zł (słownie trry tysiące złotych). 2. WykonawcamoŻe wnieśó wadium jednej
lub kilku formach przevndzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,tj.:1) pieniądzu,2)potęczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej

,ztymŻe

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych ptzezpodmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U.z2007r. Nr 42, poz.275 zezm.).3. Wykonawcazobowiązany jestwnieśó wadium ptzed
upĘwem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu na\eĘ wnieśó przelewem na konto
Zamawiającego: Bank Spółdzielcry w Mińsku Mazowieckim Nr 22 9226 0005 0024 5267 2000
0100 5. W prrypadku wadium wnoszonego w pieniądzuo jako termin wniesienia wadium Wayjęty
zostaje termin uz-naniakwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium

w

formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleĘ złoĘÓ

przedupĘwem terminu składania ofert w siedzibie Zanawiającego Urząd Gminy Mińsk
Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. l02, akserokopię
dokumentu poświadczonązazgodnośózoryginałemnaleĘ załączyć: do oferly. 7. Nie wniesienie
wadium w terminie lub w sposób określonyw SIWZ spowoduje odrzucenie

ofeĘ

na podstawie art.

89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp 8. ZamawiĄący zwtacawadium wsrystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze ofeĘ najkorzystniejszej lub uniewaŻnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza, zzastrzeŻeniem ust. 13. 9.
Wykonawcy, którego oferta zostaławybrana jako najkorrystniejsza, zamaitający

^łWacawadium

niezwłoczniepo zawatciu umowy w sprawie zamówienia publicznego otazwniesieniu

zabezpieczenianależytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.l0.Zamawiający
zwracaniezvłłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przedupływem
terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium ptzezwykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jezeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta zostaławybrana jako najkorrystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym

ptzezzamawiającego.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,zamawiający zwtacajewrazz
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane'

12z18
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku baŃowego oraz prowizji bankowej zaprzelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przezwykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyml]je
wadium na podstawie art. 46 ust 4a oruz 5 ustawy Pzp

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należry podaó informacje na temat udzielania zaliczek:.

Iv.1.4) Wymaga się złożeniaofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych

:

Nie
Dopuszcza się złoŻenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

N.1.5.) Wymaga się złożeniaoferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenieoferty wariantowej

ZŁoŻ-enie

oferly wariantowej dopuszczasiętylko

z

jednoczesnym złożeniemoferty zasadriczej:

Iv.1.6) Przewidywana liczba rvykonawcóu któlzy zostaną zaproszeni do udziału w

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

Liczba wykonawców
Przewidywana minim alna liczb a wykonawców
Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
13218
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Czy ptzeitduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P

tzevndziana maksymaln a \iczba uczestników umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zanówienie

obej muj e ustanowienie dynamic 7rle go sy stemu zakupów

:

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

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofert w formie
katalo gów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonych katalogów elektronicznychinformacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowejĄnamioznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznei (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszenien) Nie
Należry podaó adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Naleźry wskazaó elementyo których

wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do pnedstawionych wartościo wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należry podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oruz jakibędzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą waruŃi, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości posĘpień):
14218
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Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,to^Iilązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

WymaganiadoĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy'którzy nie złożrylinowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego
etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej

rv.2) KRYTERTA

:

OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV,2,2) Kryteria

Kryteria
1)

Znaczenie

Kc - Cena ofeĘ brutto

Ż)Ka_

60,00

Czas prrystąpierria do usunięcia awarii 40,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedUĘl o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenryjny, pańnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie

ofeĘ:

Przewitdziane jest zastrzeŻenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocj acj

i

Przewńziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczhy ofert:
Należ,y podaó informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

15218
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagan zafiLawi1ącego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawi|ircrwiązana stanowiące podstawę do składania ofert, jeŻelizamawiającv przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczhy rcrvłiązait

Nalezy podaó informacje na temat etąów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadaó wszystkie oferty

:

Podziałnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu

licńy

ofert podlegających negocjacjompoptzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres stony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

WymaganiadoĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzef' informatycznych

:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenieminimalnych wysokości
postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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złoĘli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani

do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziaŁvw licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i waruŃi zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treścizawierunĄ umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki rrmowy' albo wzór umowy:

WymaganiadoĘczącezabezpieczenianaleŻytsgowykonaniaumowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMTANA

UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NależrywskazaÓzakres,charaktęrzmianorazwaruŃiwprowadzeniazmian:
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treścininiejszej umowy' wymagają aneksu spotządzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Przewiduje się mozliwośó zmiany umowy
w przypadku: 1) zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ narealizację przedmiotu

zamówienia;2)ptzedłuŻeniaprocedur

administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień,

postanowień i decyzji administracyjnych; 3) zmiany terminu wykonania zamówienia,zuwagi

na: a)

wystąpienie siĘ wyższej lub innych okolicznościniezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających
ztea|izowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową oruzktórych Wykonawcaprzy
zachowaniu naleĘte1staranności nie był w stanie uniknąó lub przewidzięó; siłęwyŻsząmheĘ
rozumieó jako zdarzenie zewnęttzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagĘm, nieza|eżme
od woli stron i działalnościludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych,

terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy),

rv.6) TNToRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

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

Środki służąceochronie informacji o charakterze poufnym
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Iv.6.2) Termin składania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01 .2021, godzina: 10:00,

(ptzetarg
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
nieograniczony, przetarg ograniczonyo negocj acj e z ogłoszeniem) :

Nie
Wskazaó powody:

Języklub jęryki, w jakich mogą być sporządzane

ofeĘ lub wnioski

o dopuszczenie do udziafu

w

postępowaniu
>

polski

Iv.6.3) Termin złviązaniaofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całościlub części
zamówienia:
IV.6.5) Informacj e dodatkowe:

ZAŁltcZNIK
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