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(Ż5) 756 25 00 l (25) 756 Ż5 50

inwesĘvcj e@m in skmazowięcki.pl

Rozdział 2. opis przedmiota zamówienia

1. WspóĘ Słownik Kodów CPV

713Ż0000-7

71330000

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Różne usługi inżynieryjne

2. Jednostka or ganizacyjna W znaczona do r ealizacji zadania:.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Mińsku Mazowieckim

ul. J. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziękowinta ul. Ks. Antoniego Tyszki wrazz uzyskaniem

decyzji pozrvolenia na budowę/zgłoszenia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

4. Szacunkowa długośó przewodów kanalizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia w oparciu

o własną analizę;

kanał grawitacyjny PVC _ 605 m

kanał tłoczny PEI{D - 182 m

Przepompownia ścieków PS1 - 1 kpl

Przewidywana ilośó ptzyłączy - 28 szt.

5. Dfugości kanałów, ilości przepompowni ścieków oruzprzyłączy mo9ą ulec zmianie i zostaĘ

oszacowane ptzezZmawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego zamówienia

publicznego. Niniejsze nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia oferowanego

przez Wykonawcę.

2



6. orientacyjna trasa sieci kanalizacyjnej została wkreślona przez Zamawiającego na załącaiku

pn.,,Zakres projektu"

7. Zamawiający z.astrzega, iż cena wskazana ofercie ma charaktet ryczahowy' przyjmujący

zamówienie nie może żądaó podwyŻszenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia

umowy nie można było przewidzieó rozmiaru lub kosztów opracowania dokumentacji

pĄektowej.

8. PĄektowana kana|izacja ma umożliwió podłączenie istniejących otaz planowanych

(posiadających na dzień opracowania dokumentacji zgodę narealizację inwestycji) budynków

bezpośrednio graniczących z projektowaną siecią - uzgodnienie przyłącza z właścicielami

nieruchomości wyłącznie w zakresie lokalizacii przvłacza w nasie drogowvm -
zakończone korkiem w jej granicy oraz uwzględnienie zejść sieci do dróg wewnętrznych

umożliwiających dalsą rozbudowę - zakończone studnią.

9. W dokumentacji pĄektowej naleĘ uwzględnió również odcinki boczne (zejścia) sieci

kanalizacji sanitarnej wprowadzone we wszystkie drogi gminne oraz drogi prywatne w

przypadku, gdy droga ta prowadzi do co najmniej jednego budynku zlokalizowanego przy tej

drodze (droga prywatna rozumiana jako odrębna działka ewidencyjna, drogowa). Zejście

naleĘ przewidzieÓ na głębokości umożlwiającej przyszłościowe włączenie oruz zakoitczyó

studnią rewizyjną w drodze zlokalizowana maksymalnie 2 m za granicądziałki drogowej.

1 0. Przedmiot zamówienia obejmuje:

opracowanie i pozyskanie materiałów do celów projektowych (map, warunków

technicznych, opinii, decyzji, operatów wodnoprawnych, zgód właścicieli nieruchomości

prywatnych, ię. niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia)

Uzyskanie w imieniu Zanawiającego decyzji pozrvolenia na budowę na rcalizację

przedmiotu zamówienia

Sporządzenie pĄ ektów budowalnych

Sporządzenie projektów wykonawczych

Sporądzenie specyfikacji technicnrych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem

każdej branry (sanitarnej, elektrycznej, drogowej, iĘ.)

Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich

Sporądzenie koncepcji projektowej skanalizowania obszarów zamaczonych kolorem

zielonym na załączniku pn. ,,Zakres projektu" w składa któĘ musą wchodzió

rcrwiązania projektowe naniesione na mapę poglądową w skali umożliwiającej

widocznośó istrriejącego zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu (np. 1:2000) z

uwzględnieniem szczegółów projektowych (lokalizacji i ilości pfzepompowni , średnic

kanałów, kierunków spĘwu otaz rzędnych wysokościolvych) z włączeniem do

projektowanego kanału w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga ana|izy

zabezpieczenia przyszłościowego włączenia budynków istniejących na wskazanym

obszatze do projełtowanego kanału w pierwszej kolejności w systemie grawitacyjnym,
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dopiero w następnej kolejności (w przypadku stwierdzenia nieopłacalności ekonomicznej)

dopuszcza się zastosowanie przydomowych przepompowni ścieków.

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez

dodatkowych płatności

11. Ilośó oraz forma sporządzonych opracowań:

Projekt budowlany _ 4 egz. projektu+ wersja elektroniczna nagrana na pĄrtę CD

Projekt wykonawczy 3 egzemp|arze + wersja elektronicznanagrana na pĄrtę CD

Projektu budowlany branĘ elekĘcznej dot. instalacji i przyłączy projektowanych

przepompowni ścieków wraz z lokalizacją szaf sterowniczych (w prrypadku nie

uwzględnienia w projekcie budowalnym sieci kanalizacyjnej) _ 4 egzemplarze ł wersja

elektroniczna nagrana na płytę CD - osobne opracowanie lub jako część składowa projektu

budowalnego sieci

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót każdej branĘ: sanitarnej, elektrycznej,

drogowej, itd.- w formie papierowej l egz. orazna nośniku CD w formacie PDF,

Kosztorys inwestorski - w formie papierowej 2 egz. orazna nośniku CD w formacie PDF

oraz ATH,

Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej otaz na nośniku CD w formacie PDF oraz

ATH.

12. Wymagania stawiane opracowanej dokumentacji technicznej w ramach przedmiotu zamówienia

1) Projekt budowlany naleĘ opracowaó w zakresie uwzględniającym specyfikę robót

budowlanych, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra

Rozrvoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 1l

września 20Ż0 r. (Dz.U. 20Ż0 poz. 1609)

2) Projekt wykonawczy powinny obejmować swoim zakresem szczegółowe detale nie ujęte

w projekcie budowlanym. Jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu

więksrym niż wymagany ptzez Prawo budowlane, które wskazuje szczegółowe

roz*,iązania m.in.: geomeĘczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe,

organizacyjne, wyposażenia orv zavłiera specyfikacje techniczne, przedmiary,

kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.:

plan orientacyjny z wszczególnieniem arkuszy map z projektem

zagospodarowania terenu oraz orientacyjną trasą projektowanej sieci, ze

wskazaniem kierunków spĘwu za pomocą strzałek,

wkaz działek obj ętych proj ektem,

zestawienie wszystkich przyŁączy z podaniem oznaczenia studni, numeru działki,

adresu posesji i nr arkusza mapowego na którym jest naniesiona lokalizacja

przyłącza,
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3) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie winny przedstawiaó pełen zakres robót,

sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek

przedmiarowych) w celu oszacowania pracochłonności, a przede wszystkim kosaów

wykonania ujętych w nim robót budowlanych. Przedmiary naleĘ sporządzió metodą

uproszczoną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sorawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. obliczania

planowan}'ch kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno_użytkowym z dnia 18 maja

2004 r. (Dz.U. Nr 130. poz. 1389)

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlarrych powinny zawierać

zbiory wymagan niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych

otaz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawieraó'.

specyfikacje tęchniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według

przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto na|eĘ je opracowaó z uwzględnieniem

podziafu szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.

5) Wykonawca w ramach zamówienia wykona dokumentację przetargową, niezbędną prry

procedurze udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowalnych w

oparciu o przedmiotową dokumentację projektową oraz będzie udzielał wszelkich

wyjaśnień na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące rozvłiązail

projektowych przyjętych w przedmiotowej dokumentacji.

6) Projekt budowalny naleĘ sporządzić w zakresie nowoprojektowanych sieci celem

uzyskania zęzwolenia na budowę oraz w przypadku przyłączy _ zgody na realiz-ację

Eksploatatora sieci _ GZGK Mińsk Mazowiecki. Dokumentacja powinna zawierać

projekt branzy sanitarnej oraz wszystkich niezbędnych branz wymaganych do procedury

budowy systemu kanalizacyjnego np. elektrycznej w zakresie przepompowni (sieciowych

i przydomowych), drogowej w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych, iĘ.

7) Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie niezbędne

pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji

gruntów dla działek ewidencyjnych, po których ptzebiegaó będzie trasa projektowanej

sieci, zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren w celu wykonania robót oraz

inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji objęĘ

przedmiotem opracowania,

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inweĘcji celu publiczrego

dla odciŃów projektowanej kanalizacji sanitarnej, dla zakresu nie objętego Miejscowym

Planem Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki _ w przvnadku

t

9) Uzyskanie decyzji na lokalizację sieci w pasie drogowym dróg publicznych

poszczególnych kategorii
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10) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (przejścia pod ciekami wodnymi)

11) opracowanie musi zavłierać projekty branĘ elektrycznej doĘcącej instalacje i

ptzyłącza projektowanych przepompowni ścieków (stefowych i przydomowych) łącznie

z pozyskaniem warunków technicanych zasilania w energie od właściciela sieci

energetycznej. Projekt również zawieraó będzie centalny system monitoringu

przepompowni ścieków

12) opracowanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów

projektowych. Mapy do celów projektowych musza zawieraó inwentaryzację wszystkich

urądzeń' istnĘ ących oraz zie|eni.

13) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (otwory badawcze na|eĘ wykonać w takiej

odległości względem siebie, która umożliwi prawidłowe określenie rodzaju gruntów oraz

ilości wyĘpowania wód gruntowych, a także wykonaó na głębokośó adekwatną do

posadowienia projektowanej rury), co umożliwi prawidłowe zaprojektowanie systemu

kanalizacji sanitarnej. Minimalna wymagana ilośó odwieńów - 3 szt.

14) Dokumentację projektową naleĘ wykonaó zgodnie z obowiąntjącymi przepisami,

normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w

dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i

urządzeh naleĘ określió w sposób zgodny z przspisarli ustawy Prawo zamówień

publicznych - m.in. zakaz stosowaniananłł handlowych.

13. Zakłes dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić naleĘ w
szczególności w oparciu o obowiązujące akty prawne:

- Ustawę zdniaO7.07.t994 r. Prawo budowlane,

- Rozporądzenie Ministra Infrastuktury z dnia 3 lipca Ż003 t. w sprawie szczegołowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicanych

wykonania i odbioru robót budowlanych oftrz progrirmu fuŃcjonalno_ ufikowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporądzenia kosźorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno - użytkowym,

_ Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 t. w sprawie informacji

dotycącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Ustawę z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko,

14. obowiązki projektanta
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- Projektant zobowiązany jest w opisie przedmiotu zamówienia stosować zapisy art. 30

ustawy Prawo ZanówieńPublicznych (Dz.U. z2019 r. poz.2019).

_ Projektant powinien posiadaó niezbędną wiedzę i doświadczenie otaz odpowiednie

uprawnienia do wykonywania przedmiotu zawartego w Zapytaniu ofertowym w

branżach: sanitarnej, elektryczrrej, drogowej, Ę.
- Zmawiający wymaga od projektanta ana|izy możliwości technicmych projektowania

kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Zamawiający dąĘ do wykonania jak

największej części kanalizacji w systemie grawitacyjnym, |ecz przy zachowaniu

warunków technicznych projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej wydanych

przez GZGK Mińska Mazowiecki.

- PĄektant zobowiązany jest uzgodnió z właścicelem/-ami nieruchomości miejsce

wejścia ptzyłącza kanalizacyjnego na teren nieruchomości. W ramach zamówienie na|eĘ

zaprojektowaóprzyłączs do nieruchomości wyłącarie w pasie drogowym lub przewidzieó

zejście poza pas nawierzchni utwardzonej, jeżeli nawierzchnia drogi jest poza pasem

drogowym, z zachowaniem normaĘwnych odległości i głębokości określonych

przepisami prawa oraz z uwzględnieniem istrriejącego wyjścia kanalizacji z budynku

przyłączanego oraz możliwości włączenia budynków w drugiej i dalszej linii zabudowy.

Przyłącze zakończone korkiem. W przypadku posiadania przez gminę projektu branĘ

drogowej zmiany istniejącej nawierzchni drogowej, długości przyłączy naleĘ

zaprojektowaÓ zuutzględnieniem planowanego zagospodarowania pasa drogowego.

- Uzgodnienie trasy przyłącza odbywa się w formie oświadczenia właścicie|a działek

prywatnych o wyrażeniu zgody na projektowanie oraz wykonanie przyŁącza (druk

oświadczenia podlega akceptacji przez Zamawiającego przed udostępnieniem jego treści

mieszkańcom)

- Uzgodnienie trasy sieci kanalizacyjnej w przypadku działęk prywatnych odbywa się w

formie umowy uĘ czenia _ wńt umowy zostanie przekazany przez Zamawiaj ącego.

15. Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawcazobowiązany jest do:

1) Występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upowaznienia

udzielonego przez osoby upowaźnione do reprezentowania Zamawiającego;

2) Przygotowania wszelkich wystąpień doĘczących uzgodnień, opinii, informacji

również tych, które musi podpisaó Zamavłiający otaz danych do umów

przyłączeniowych;

3) Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień,

opinii, informacji, a treśó wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania

czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna być zatwierdzona przez

Zamawiającego.
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4) opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech

technicznych i jakościowych, w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, bez

stosowania naav handlowych;

5) Zachowania spójności opracowanego projektu wykonawczego zprzedmiarem robót,

6) Ścisłej wspołpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki ptzyłączenia w

sposób umożliwiający uzyskanie najbardziej optymalnych rorwiązai;

7) Uzgadniania na bieĘco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych

tozułiązańtechnicznych i zastosowanych wyrobów budowlanych;

8) Uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego przed

wystąpieniem o jego zatwierdzenie i o pozwolenie na budowę do właściwego organu

wydającego decyzje w tym zakresie;

9) Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez

Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu

zaawansowania prac projektowych.

10)Przekazania Zamawiającemu kopii uzgodnień, opinii i innych dokumentów

powstĄch w toku projektowania.

11) Dokonywanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne żądanie

Zamawiającego w okresie 3 lat od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowę.

16. Nadzór autorski

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. przedsięwzięcia inweĘcyjnego, bez

dodatkowych płatności. Na Ądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany do

sprawowania nadzoru autorskiego nadrealizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie

dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

a) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości wprowadzania

rozvliązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany

zatvłierdzonego projektu budowlanego wymagającej uryskania nowego pozwolenia na

budowę,

c) udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego (maksymalnie

10 pobytów w okresie trwania gwarancji i rękojmi).

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego

zapytania Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłoc7nego usunięcia na własny koszt.

Rozdział 3. Warunki płatności:

Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe na podstawie faktur częściowych za wykonanie

przedmiotu zamówienia wg. poniższej formuły:
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a. 607o wynagrodzenia - po wykonaniu i zaakceptowaniu ptzez Zamawiającego

kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych wraz zp złożeniem projektu

budowlanego do zatwierdz.enia przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej

b. 40o/o - po zatwierdzeniu projektu budowalnego organ administracji architektoniczno-

budowlanej oraz opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego pozostaĘch

elementów składowych dokumentacji

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 4. lłarunki płatności:

Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe na podstawie faktur częściowych za wykonanie

przedmiofu zamówienia wg. ponizszej formuły:

o 60%o wynagrodzenia - po wykonaniu i zaakceptowaniu ptzez Zamawiającego kompletnych

projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze złożreniem projektu budowlanego do

zatwięrdzęnia przez organ administracj i architektoniczno-budowlanej

o 40oń - po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz opracowaniu i

zaakceptowanilptzezZamawiającego pozostaĘch elementów składowych dokumentacji

Rozdział 5. ZasaĘ sporzqdzenia oferty:

1. ofertę naleĘ spotządziónazałączonymwzotze oferly _załączniknr2_ formulan oferĘ.

2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostaŁa wybrana jako

najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem

zamieszczonym na stronie internetowej jako załącznik nr 3 - wzór umowy, w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiaj ącego,

3. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczahową na wykonanie całego zamówienia oruz

obejmuje wszystkie koszty z-łłiązane z opracowaniem dokumentacji projektowej, określonej

ptzez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Rozdział 6. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

I. Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz' doświadczenia do wykonywania przedmiotu

zamówienia:

1. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca: udokumentuje naleŻryte wykonanie w okresie

ostatnich pięciu |at przed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy _ to w tym okresie wykonanie dwóch odrębnych usług polegających
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na wykonaniu dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej o dfugości sieci min. 300 m

(dla jednego projektu) w tym:

o minimum 1 przepompownia sieciowa

o przyłączaminimum 15 sztuk

2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,

przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazaÓ spełnienie powyższego warunku

samodzielnie.

3. ZamavłiĄący uzna warunek za spełniony na podstawie ana|izy z}ożonego oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załączniknr 4) orazzaŁączonych

dowodów, określających, czy usfugi te zostaĘ wykonane w sposób należryĘ oraz

wskazuj ący ch, czy zostaĘ prawidłowo ukończone.

U. Dysponowanieodpowiednimzapleczemosobowym

1. Dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia,

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

uwaga: ww. osoba powinna posiadać uprawnienia budowląne zgodnie z ustowa z dnia 07

lipca 1994 r. Prawo budowlane (.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporzqdzeniem

Ministrą Infrastłuktury i Rozwoju z dnia 1l września 2014 r. w sprawie samodzielnychfunkcji

technicmych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajqce im włŻne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiqzujqcych

przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoż.onego oświadczenia

Wykaz osób (wzór stanowi Zał.4) oruzzałączonych dowodów tj. uprawnień budowlanych.

Rozdział 7. Gwarancja:
okres gwarancji wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie

przedmiotu umowy. okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Rozdział 8.Informacja o zakończeniu postępowania
Niezwłocznie po zakończeniu postępowaniaZamavłiający zamieści na stronie internetowej

hĘ://bip.minskmazowiecki.pl informację o :

wyborze wykonawcy
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odrzuceniu wszystkich złożonych ofert

niezłożeniu żndnej oferty,

zakończeniu tego postępowania bez wyboru Żadnej zoferl

unieważtieniu postepowania.

Rozdział 9. Informacje oformalnościach, jakie zostanq dopełnione po wyborze oIew w celu

zawarcia umawy w sprawie zamówienia publicznego

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

ofertą, jeŻeli Zamawiający ptzskaŻe wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem

terminu zlrłiązania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach

okeślonych w złożonej ofercie.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpięczenia

nalefiego wykonania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiąz'arry będzie wnieśó zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości I0% ceny brutto podanej w ofercie.

4. Zabezpieczenie może byó wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

następuj ących formach :

l) pieniądzu;

Ż) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo_kredfiowej, z

ĘmŻe zobowiązanie kasy jest zawsz.e zobowiązartiem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioĘ, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpięcz.enia należytego wykonania umowy

musi byó dostarczony do Zamawiającego najpózniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśó przelewem na

rachunek bankowy: Bank Spółdzie|czy w Mińsku Mazowieckim Nr 22 9226 0005 0024 5267

2000 0100 z podaniem tlrtufu: ,,Zabezpieczenie na|eŻytego wykonania rrmowy' projekt

kanalizacjaDziękowizna''.

7. Zamawiający zrvróci kwotę stanowiącą 70%o zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego z.a naleĘcie wykonane.

8' Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia ZamawiĄący pozostawi na zabezpieczenie

roszczeń z Ęnilu rękojmi za w ady.

9. Kwota, o któĘ mowa w ust. 7 zastanie zwrócona nie pózniej niż w 1 5 dniu po upływie okresu

rękojmi zawady.

10. Wykonawca w każdym czasie (po wniesieniuzabezpieczenia, aprzed zawarciem umowy orzw
trakcie jej realizacji) bez zgody zamawiającego może dokonaó zmiany formy zabezpieczenia na
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jedną lub kilka form, o których mowa zapytaniu. Zmiana formy zabezpieczenia najedną lub kilka

form wskazanych w zapytaniu wymaga natomiast zgody zamavłiającego. W celu zapewnienia

bezpieczeństwa zamawiającemu zmiana formy zabezpieczenia musi byó dokonywana z

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez nniany warunków i arrniejszenia jego wysokości.

Zabezpieczenie powinno obejmować cĄ okres obowiązywania umowy. Wykonawca, zmieniając

formę zabezpieczenia, powinien najpierw ńoĘó zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w

prawie zamówień publicznych, a następnie zamawiający moze zwrócii zaberyieczenie wniesione

w dotychczasowej formie.

11. Gdy okres na jaki ma zostaó wniesione zabezpieczenie przekracza 5lat zabezpieczenie w

pieniądzu wnosi się na cĄ ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie

krótszy niŻ 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłuŻenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedfużenia lub

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniądzu' zamawiający

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu' poprzez wypłatę kwoty z doĘchczasowego

zabezpieczenia. W takim przypadku wypłata nastąpi nie pózniej niŻ w ostatnim dniu waźności

dotychczaso w e go zab ezpieczenia.

12. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ma inną formę niż

pieniądz, wówczas Wykonawca, najpómiej na 30 dni przed upływem terminu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego

Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli

zmniejszającej wartośó tego Zabezpieczenia) stanowiący zabezpieczenie z t5rtułu gwarancji/

rękojmi zawady).

13. w przypadku nieprzedłuŻenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpózniej na 30 dni

przed upływem terminu ważności doĘchczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niż w pieniądzu, zamawiĄący zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu) poptzez wypłatę

kwoty z doĘ chczasowego zabezpieczenia.

14. Zabezpięczenia należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji i/lub poręczeń,

musi mieó taką samą płynnośó jak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionę w

pieniądzu, co oznacza. ze dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty zabezpieczenia należytego

wykonania umowy wniesionego w formie tych gwarancji i poręczeń nię może być utrudnione.

Zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy w niniejsrym postępowaniu o zamówienie

publiczne musi rnieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie.

Rozdział l0. Inne wymagania:
l. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w prrypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych - doĘczy Wykonawcy,

który zaoferował naj korąystniej szą cenę.

t2



2. W przypadku, gdy Wykonawca' którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie

uchylał się od zawarcia umowy Zamavłiający może wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostĄch ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny' chyba, Żę zachodzi przesłanka

unieważnienia postępowania.

3. Zamavłiający zastrzega sobie możliwośó unieważnienia poĘpowania w sprawie Zapytania

ofertowego.

4. ofertę naleĘ sporądziónazaŁączonymwzotze ofefty _załączniknr l

Rozdzinł 11. Termin zwiqzania ofertq"

l. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią złłiązany przez okres 30 dni. Bieg terminu

rwiązania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia

składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłuĘó termin nłłiązania

ofertą, z wm że zamawiający moŻe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upĘwem terminu

nłłiązania ofertą, zvłrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłażrcnie tego

terminu o oznaczony okreso nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 12. Kryterium oceny ofert:

cena 100%

Rozdział 13. Termin i miejsce składania ofert:

1' ofertę naleĘ złoĘć: Zamawiającemu w Urądzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.

Chełmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr l02 w wersji papierowej lub w

wersji elektronicznej - skan oferty podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami na adres e_mail Zamawiającego:

inwesĘvcje@minskmazowiecki.pl w terminie do dnia 1s.02.202l roku, do godz. 11:00

Rozdział 8. Załqczniki do zapytania ofertowego

1. Załączniknr 1- Zaktes projektu

2. Załączniknr 2 _ Formularz oferty

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

4. Załączniknr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

osobq upowłżnionq do kontahów lub udzielaniąwszelkichwyjaśnień jest Ewelina Bajszczak_

referat. inwesĘcyjny, tel. (25) 756 25 23'
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