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Ogłoszenie

Numer

2020-12384-21987

Id

21987

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0146/16 - Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - 
etap II

Tytuł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryżowana ”.
realizowane w ramach Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie 
Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0146/16”, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach, działanie 2.3.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich 
wprowadzenia:
1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robot:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;



Wygenerowano: 2020-12-13 20:58 Strona 2 / 11

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Podryżowana ”.

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji.
3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek 
zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na 
ukończenie robot może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w 
szczególności następującymi okolicznościami:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń;
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy;
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji;
5) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwości zrealizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; W przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wymienionych w powyższych punktach możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 
wykonania, materiałów i technologii robot, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.
3. Zmiany w zakresie wprowadzania robót zamiennych:
– roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o 
podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.
Przez roboty zamienne rozumie się roboty ujęte w dokumentacji projektowej, przewidziane do wykonania 
wg opisanej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą projektanta i zamawiającego 
wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń. Konieczność 
wykonania robót zamiennych wynikać może w szczególności z przyczyn określonych w pkt XXIII pkt. 2.
4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne 
spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi;
2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla 
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skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
4) zmiana obowiązującej stawki VAT;
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
projektu;
6) Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określone w umowie terminy realizacji 
przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w szczególności w przypadku: jeżeli zmianie ulegną terminy 
realizacji Projektu uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym 
wydłużenie terminu realizacji Projektu) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z 
uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego);
3) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych;
7. Strona która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian 
umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy 
dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-13
1. SIWZ z załącznikami

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-13

Data ostatniej zmiany

2020-12-13

Termin składania ofert

2020-12-29 13:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 
Zawoja Sp. z o.o.
- 1854
34-222 Zawoja
NIP: 5521535806

Osoby do kontaktu

Agnieszka Winczewska
tel.: -
e-mail: pgkib@interia.pl

Adam  Skrzypek
tel.: -
e-mail: pgkib@interia.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja P

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane
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Opis

Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja Podryżowana

Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

suski

Gmina

Zawoja

Miejscowość

Zawoja

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Nie dotyczy Zamawiający nie precyzuje warunku.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis

posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000,- zł. 
/słownie: pięćset tysięcy zł/.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości 
zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie 
średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
a) Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. 1 zadania wykonanego (zakończonego), 
tj. doprowadzenie przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub 
równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na 
budowie / rozbudowie / przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 300 000 PLN (brutto) 
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne dokumenty.
b) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zamówienia polegającego na 
opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej o 
długości min. 1 km (dla jednego zamówienia) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Uwaga:
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości 
zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie 
średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 
dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
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Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
1.4.1.. Kierownik zespołu projektowego/Projektant sieci kanalizacyjnych
- osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) 
budowy/przebudowy/rozbudowy kanalizacji sanitarnej;
KIEROWNIK BUDOWY winien:
- posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy 
do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem,
- minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami,
- wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót branży kanalizacyjnej na minimum 1 zadaniu na budowie/przebudowie/rozbudowie 
kanalizacji sanitarnej o długości min. 1 km (dla jednego zadania) wraz z udziałem w czynnościach 
odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości 
zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie 
średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 
dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z inną funkcją i sprawowanie ich 
przez jedną osobę.
1.4.3. Kierownik robót w specjalności drogowej:
- Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej 
wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania 
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 
63, poz. 394 ze zm.);
- minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie, 
przebudowie dróg;
- wykształcenie techniczne min. średnie.
UWAGA: Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla 
rzetelnego wypełnienia zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być 
traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Do oferty wykonawca załączy dokumenty i załączniki: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a. nie podlega wykluczeniu -zał. Nr 1b do SIWZ,
b. spełnia warunki udziału -zał. Nr 1c do SIWZ,.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500.000,00 
PLN.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, 
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie 
warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 
PLN na jedno i więcej zdarzeń.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a 
w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.3. Ponadto, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1c do niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda następujących dokumentów:
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3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty 
informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający 
wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ) - zał. 
nr 2 do SIWZ.
3.2. Wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla 
spełnienia warunku określonego w SIWZ) - zał. nr 2 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda 
następujących dokumentów:
4.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-zał. nr 3 do SIWZ
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1b do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich),

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich 
znaczenie:
1) cena – 90%,
cena punktowa za cenę oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru pomnożona przez 
wagę kryterium 90%:
cena = (Cmin / Cb)*100

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

gwarancja jakości – 10%.
Ocena punktowa za gwarancję jakości.
Ilość punktów za gwarancję jakości zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru pomnożona 
przez wagę kryterium 10%:
gwarancja jakości = ([Gb – Gmin] / [Gmax – Gmin]) *100 punktów*10%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-13 - data opublikowania
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-> 2020-12-29 13:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


