Ogłoszenie nr 500747-N-2019 z dnia 2019-01-04 r.
Gmina Miasto Reda: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie
administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
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 działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny
19167516100000, ul. Gdańska 33 , 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58
6788023, , e-mail sekretariat@reda.pl, przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta tradyzyjna, kurier, złożenie osobiście
Adres:
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, pokój nr 104 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca eksploatacja sieci
kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2020
Numer referencyjny: 1.ZF.PN.U.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia objęte są prace w zakresie •
Utrzymania, konserwacji i remontów bieżących sieci kanalizacji deszczowej DN 200 – DN
1400 mm o długości ok.29 km. z udokumentowaniem czyszczenia na płycie DVD (z opisem
stanu technicznego). • Utrzymania i konserwacji studni rewizyjnych DN 1000 – DN 1500 c.a.
720 szt. • Utrzymania i konserwacji wpustów ulicznych – c.a. 1370 szt. • Utrzymania i
konserwacji studni chłonnych- c.a. 30 szt. • Utrzymania i konserwacji odwodnieni liniowych
= c.a. 100 mb. • Utrzymania i konserwacji urządzeń przepompowni ścieków – 3
przepompownie. • Utrzymania i konserwacji przepustów DN 400, 500,600 i 1400mm – szt 4.
• Czyszczenia i odmulania wylotów kanalizacji deszczowej wraz z koszeniem trawy,
chwastów i samosiewów wokół wylotów – c.a 25 szt. • Utrzymania i konserwacji zbiorników
wodnych ul. Leśna i Obwodowa – szt.2. • Czyszczenie urządzeń podczyszczających (
separatory, piaskowniki ) – 100 m3. • Wypompowywanie wody – 100 m3. • Utrzymania i
konserwacji rowów melioracyjnych ( dno i skarpy) bagrowanie i obkaszanie, wycinka
samosiewów z wywozem i utylizacją zanieczyszczeń i osadu na składowisko odpadów
komunalnych w Łężycach –c.a. 3000 mb. • Wywozu i utylizacji osadu z rurociągów, studni ,
wpustów, zbiorników , przepustów, wylotów na składowisko odpadów komunalnych w
Łężycach, z dostarczeniem Zamawiającemu potwierdzenia utylizacji odpadów. Remontów
bieżących sieci kanalizacji deszczowej: • Uzupełnienie krat ulicznych wpustów ściekowych –
30 szt/ rok • Uzupełnienie pokryw włazów studni - 30 szt./rok • Dostarczenie ulicznych

wpustów ściekowych – 20 szt./rok • Dostarczenie włazów kanałowych – 20 szt./rok •
Osadzenie ulicznych wpustów ściekowych – 20 szt./rok • Osadzenie włazów kanałowych –
20 szt./rok • Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włazów kanałowych – 15 szt./rok
• Osadzenie studzienki ściekowej – 10 szt./rok • Osadzenie studni betonowej do 3 m gł. - 3
szt./rok • Osadzenie studni betonowych pow. 3 m gł. – 3 szt./rok • Naprawa odwodnienia
liniowego – 5 mb./rok • Wymiana k.d. DN 200 mm - 50 mb./rok • Odtworzenie nawierzchni
dodatkowych – 40 m2./rok • Przykrycie studni pokrywą betonową – 5 szt./rok • Wykonanie
odcięcia przyłącza – 10 szt./rok • Wykonanie prac koparko – ładowarką - 25 godz./rok •
Eliminacja klawiszowania pokryw włazów i krat – 20 szt./rok • Ustawienie płyty betonowej –
10 szt./rok • Naprawa ogrodzeń obiektów kd.- 100 m2./rok • Malowanie elementów
stalowych na obiektach kd. – 100 m2./rok • Renowacja elementów betonowych na obiektach
kd. – 20 m2./rok • Montaż tabliczek opisowych/informacyjnych – 10 szt./rok • Naprawa
liniowa nawierzchni – 30 mb./rok • Uzupełnienie wyrw, zapadlisk, osunięć ziemi ( żwir –
piasek ) – 20 m3./rok. Wyżej wymienione prace ( pkt. I i II) będą prowadzone w skali 1 roku.
UWAGA: Usuwanie awarii w zakresie nie obejmującym zakresu zamówienia (konieczność
wymiany odc. kanalizacji deszczowej (wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami
ulicznymi) z uwagi na zły stan techniczny – załamania, przeciw spadki, rozszczelnienia,
pęknięcia materiału, z którego wybudowana jest k.d. – Wykonawca przyjmie do realizacji za
odrębnym wynagrodzeniem – wg cen jednostkowych ujętych w ofercie. Zamawiający
wymaga lokalizacji bazy sprzętowej w miejscu umożliwiającym podjęcie czynności, w
przypadku wystąpienia konieczności likwidacji skutków podtopień, z maksymalnym czasem
dojazdu na miejsce awarii – 3 godziny. Zakres zamówienia dotyczy tylko obiektów i terenów
należących do Gminy Miasto Reda i nie obejmuje obiektów, i terenów innych właścicieli, w
tym dróg wojewódzkich i krajowych. Przedmiotem zamówienia nie jest objęta sieć
deszczowa znajdująca się na terenach i obiektach zamkniętych takich jak szkoły, przedszkola,
zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe, posesje prywatne itp. W przypadku braku
konieczności pompowania wody z zalewisk Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia
zamiennie prac z pozostałego zakresu zamówienia. W trakcie eksploatacji i konserwacji sieci
Wykonawca zobowiązany będzie do: • informowania Zamawiającego o wykrytych w trakcie
prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach
ściekowych; • ustalenia źródeł pochodzenia dzikich dopływów ścieków do kanalizacji
deszczowej; • aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji
deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500; • monitoringu wybranych
odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD; • sporządzanie
protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego. • sporządzenia w terminie do
30.06.2019 inwentaryzacji wszystkich podłączeń (posesje prywatne, budownictwo
spółdzielcze, budynki developerów, działki i tereny niezabudowane), do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Całość zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, z zachowaniem
i przestrzeganiem przepisów BHP I Ppoż. UWAGA: Wykonawca, jako wytwórca odpadów w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania
odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia
14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2016.1987 z dnia 09.12.2016 r.) oraz ustawą Prawo Ochrony
Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13). Wykonawca
najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie
zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Remonty
bieżące sieci kanalizacji deszczowej - opis zakresu prac: 1) Uzupełnienie krat ulicznych
wpustów ściekowych (szt.) • demontaż starego elementu • montaż nowego elementu - kratki
żeliwne, ruszty, sita (żeliwne, betonowe, stalowe, polimerobetonowe - wg potrzeb), klasy D
400 lub C 250 (wg potrzeb) 2) Uzupełnienie pokrywy włazu (szt.) • demontaż starego
elementu • montaż nowego elementu - Pokrywa żeliwna lub z wypełnieniem betonowym

klasy D 400 lub C 250 (wg potrzeb) 3) Dostarczenie ulicznych wpustów ściekowych (szt.) •
dostarczenie wpustów ściekowych o wymiarach 630 x 430 mm, klasy D 400 lub C 250 (wg
potrzeb) lub innych wg potrzeb np. wpusty krawężnikowe 4) Dostarczenie włazów
kanałowych (szt.) • dostarczenie włazów kanałowych Ø600 mm z pokrywą wypełnioną
betonem, klasy DI 400 lub C250 (wg potrzeb) 5) Osadzenie ulicznych wpustów ściekowych
(szt.) • demontaż starego wpustu • rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/włazu •
montaż z regulacją nowego wpustu - wpusty ściekowe o wymiarach 630 x 430mm, klasy D
400 lub C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb np. wpusty krawężnikowe •
przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół wpustu do pierwotnego stanu (prawidłowego
stanu) - rozliczane wg pkt 13 6) Osadzenie włazów kanałowych (szt.) • demontaż starego
włazu • rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu/włazu • montaż z regulacją
nowego włazu - włazy kanałowe Ø600 mm z pokrywą wypełnioną betonem, klasy D 400 lub
C 250 (wg potrzeb) lub inne wg potrzeb (np. systemowe w studniach tworzywowych) •
przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół włazu do pierwotnego stanu (prawidłowego
stanu) - rozliczane wg pkt 13 7) Regulacja ulicznych wpustów ściekowych oraz włazów
kanałowych (szt.) • demontaż wpustu lub włazu • rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół
wpustu/włazu • montaż z regulacją istniejącego wpustu lub włazu • przywrócenie/odtworzenie
nawierzchni wokół wpustu/włazu do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg
pkt 13 8) Osadzenie studzienki ściekowej (szt.) • demontaż starej studzienki wraz z pracami
towarzyszącymi • rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki • montaż osadczej
prefabrykowanej studzienki ściekowej o średnicy min ø450mm • przywrócenie/odtworzenie
nawierzchni wokół studzienki do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt
13 9) Osadzenie studni betonowej do 3m głębokości (szt) • demontaż starej studni wraz z
pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) • rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół
studzienki • montaż, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o
średnicy DN min ø1000mm (ilość rozliczana za każdy metr wysokości studni, element górny
lub dolny traktowany jako metr studni) • za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzanej
studni o jeden rząd wielkości np.: betonowych do DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm
podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 50% • podczas zastosowania studni
systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o średnicy DN 315 mm, 400 mm itd. podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50% • przywrócenie/odtworzenie nawierzchni
wokół studni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13. 10)
Osadzenie studni betonowej powyżej 3m głębokości (szt) • demontaż starej studni wraz z
pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) • rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół
studzienki • montaż, wymiana, naprawa studni, wraz z fundamentami, obsypkami itp. o
średnicy DN min ø1000mm (ilość rozliczana za każdy metr wysokości studni, element górny
lub dolny traktowany jako metr studni) • za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzanej
studni o jeden rząd wielkości np.: betonowych do DN 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm
podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 50% • podczas zastosowania studni
systemowych - tworzywowych PCV, PP itp. o średnicy DN 315 mm, 400 mm itd. podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50% • przywrócenie/odtworzenie nawierzchni
wokół studni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13. 11)
Naprawa odwodnienia liniowego (m) • demontaż, naprawa lub wymiana wraz z pracami
towarzyszącymi • rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół odwodnienia liniowego •
montaż nowego elementu zgodnie z instrukcją producenta – odwodnienie liniowe o klasie
wytrzymałości (wg potrzeb) • przywrócenie/odtworzenie nawierzchni wokół odwodnienia
liniowego do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) - rozliczane wg pkt 13. 12) Wymiana
kd ø200mm (m) • demontaż wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) • montaż,
wymiana, naprawa rur ø200 do głębokości posadowienia na poziomie do 1,5 m • za
każdorazowe zwiększenie średnicy osadzanej rury o 100 mm – podstawową ilość obmiarową

zwiększa się o 30% do średnicy fi 400, za każdorazowe zwiększenie średnicy osadzon rury o
100mm il. obmiarową zwiększa się o 60%. • za każdorazowe zwiększenie głębokości
posadowienia osadzanej rury o 0,5 m – podstawową ilość obmiarową zwiększa się o 30% •
przywrócenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu)-rozliczane wg pkt 13
13) Odtworzenie nawierzchni dodatkowych (m2) • rozbiórka uszkodzonej nawierzchni
drogowej wraz z pracami towarzyszącymi (wg potrzeb) przywrócenie nawierzchni do
pierwotnego stanu (prawidłowego stanu) • w przypadku wykonywania prac na terenie z kostki
kamiennej lub betonowej - podstawową ilość obmiarową zmniejsza się o 50% (osadzenia
krawężnika, ścieku, obrzeża itp. - 1 mb traktowany jako 0,5 m2 ) 14) Przykrycie studni
pokrywą betonową (szt.) • demontaż starego elementu • montaż nowego elementu – pokrywy
betonowej zamiennika włazu żeliwnego 15) Wykonanie odcięcia przyłącza (szt.) • wykonanie
odcięcia (zaślepienie) lub podpięcie (odślepienie - przywrócenie drożności po zaślepieniu)
przyłącza ø160-300mm 16) Wykonanie prac koparko-ładowarką (godz.) • wykonanie prac
koparko- ładowarką • czas pracy sprzętu rozliczany będzie wg rzeczywistego czasu pracy w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez czasu dojazdów) 17) Eliminacja
klawiszowania (szt.) • eliminacja klawiszowania, klepania, hałasowania elementów włazów i
wpustów poprzez np. montowanie uszczelek, spawanie, szlifowanie, toczenie itp. 18)
Ustawienie płyty betonowej (szt.) • ustawienie, eliminacja klawiszowania płyty drogowej
stanowiącej elementy zbiorników, dróg i placów. 19) Naprawa ogrodzeń obiektów kd (m2) •
naprawa ogrodzeń obiektów kanalizacji deszczowej poprzez wymianę elementów wg potrzeb,
zgodnie ze standardem istniejącego ogrodzenia. Naprawa obejmuje przywrócenie ogrodzenia
do prawidłowego stanu (wymiana, uzupełnienie wraz z naciągami). Wymiana 1 mb słupków
lub fundamentów traktowana jest jako m2 ogrodzenia. 20) Malowanie elementów stalowych
na obiektach kd (m2) • powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenie z
rdzy, brudu itp. i dwukrotne malowanie (farba podkładowa i nawierzchniowa) 21) Renowacja
elementów betonowych na obiektach kd (m2) • powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez oczyszczenie z kurzu , brudu, roślinności itp. i naniesienie warstw renowacyjno –
ochronnych 22) Montaż tabliczek opisowych /informacyjnych (m2) • dostarczenie i montaż
tabliczek opisowych/informacyjnych w formie znaku o prostych krawędziach; grubość min.
1,0 mm; • materiał - blacha stalowa ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie odporna na
warunki atmosferyczne. • lico tabliczki wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej typu I
z napisami obejmującymi elementy graficzne i tekstowe. 23) Naprawa liniowa nawierzchni
(mb) • Naprawa liniowa spękań nawierzchni bitumicznych lub spoinowanie nawierzchni
brukowych o przy nawierzchniach bitumicznych szczeliny uzupełniać zalewami elastycznymi
o przy nawierzchniach brukowych wypełnienie ubytków pomiędzy kostkami brukowymi przy
użyciu zapraw o wytrzymałości na ściskanie ≥ 45 N/mm² nadających się szczególnie na
powierzchnie wysokoobciążone, odpornych na czyszczenie mechaniczne oraz mróz i sól
stosowaną przy odladzaniu. 24) Uzupełnienie ubytków gruntu materiałem typu żwir - piasek
(m3) • uzupełnienie wyrw, zapadlisk oraz osunięć gruntu, wykonanie nasypów - poprzez
wykonanie zasypek dostarczonych przez Wykonawcę wraz z odpowiednim zagęszczeniem •
w przypadku potrzeby uzupełnienia powstałych ubytków kruszywem drogowym typu tłuczeń,
podstawową ilość obmiarową - zwiększa się o 200% (użyte kruszywo winno spełniać kryteria
oraz wymagania konstrukcji podbudowy w miejscu wykonywania prac) UWAGA:
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia awarii, zgłoszonej
telefonicznie, faksem, lub e-mailem przez wykonawcę lub zamawiającego. Przystąpienie do
usunięcia awarii polega na: Zlokalizowaniu miejsca awarii Zabezpieczeniu- oznakowaniu
miejsca awarii Rozpoznaniu przyczyny awarii – m.in. przy użyciu kamery termowizyjnej
Ustaleniu zakresu prac z przedstawicielem zamawiającego Zamawiający wymaga
sporządzenia przez Wykonawcę w terminie do 30.06.2019r Inwentaryzacji wszystkich
podłączeń ( posesje prywatne, budownictwo spółdzielcze, budynki deweloperów, działki i

tereny niezabudowane ) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233220-7
45231100-6
45231100-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: • posiada aktualne
zezwolenie na transport odpadów • posiada aktualną umowę z Ekodoliną w Łężycach na
przyjmowanie odpadów powstałych w wyniku bieżącej eksploatacji kanalizacji deszczowej •
jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (EOD).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 tys. zł • Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie

prowadzanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 700 tys. zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.3.1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał jedną usługę polegającą na utrzymaniu i konserwacji sieci
oraz remontów bieżących kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 20 km oraz
utrzymaniu i konserwacji rowów melioracyjnych o długości co najmniej 3 km – Załącznik nr
7. 5.1.3.2 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co
najmniej jedno hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej wraz z usuwaniem
awarii i jej naprawą. 5.1.3.3 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie z polegające na utrzymaniu i konserwacji
urządzeń pompowni ścieków przez okres minimum 2 lat (dotyczy jednego zamówienia)
5.1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia
(Załącznik nr 8): • jeden samochód próżniowo – ssący z odzyskiem wody przystosowany do
czyszczenia wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem, studni oraz sieci kanalizacji • jeden
kamerowóz z możliwością nagrywania spadków • jeden samochód dostawczy – wywrotka •
jedna pompa przenośna do wody wraz z agregatem prądotwórczym • 1 koparka • 1 młot
pneumatyczny samoczynny lub w komplecie ze sprężarką 5.1.3.5 Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia (Załącznik nr 9): • 1 osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
kanalizacyjnych, • 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych • 2 osoby z kwalifikacjami w zakresie wykonywania niektórych
czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym – zgodnie z wymogami art.6 ust.3a
ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1990), • 1 osobę
posiadającą uprawnienia , świadectwo kwalifikacji –eksploatacji ,,E”- grupa I • 1 osobę
posiadającą uprawnienia, świadectwo kwalifikacji- dozór ,,D” – grupa I.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) 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 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) 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 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.4 Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do
złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 7.4.1.1 kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. zezwolenia na transport odpadów b.
umowę z Ekodoliną w Łężycach na przyjmowanie odpadów powstałych w wyniku bieżącej
eksploatacji kanalizacji deszczowej c. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (EOD). 7.4.1.2 sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie
mniejszej niż 700 tys. zł. , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert b. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejsza niż 700 tys. zł. 7.4.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. Wykazu usług określonych w pkt. 5.1.3.1
SIWZ (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; b. Wykazu urządzeń technicznych, określonych w pkt. 5.1.3.2 SWIZ,

(sporządzonych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ ), dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami. c. Wykazu osób, określonego w pkt. 5.1.3.3 SIWZ (sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ),skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) 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
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest przekazać zamawiającemu, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert –
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy
wykonawca.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert 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:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu 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 złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
0,60
Gotowość przystąpienia do usunięcia awarii 0,40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez 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 strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w następujących okolicznościach i zakresie: 1.1. Wystąpienie
rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów. 1.2. wystąpienie omyłek
pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 1.3. Zmiana realizacji przedmiotu Umowy na
skutek okoliczności: 1.3.1. Wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian realizacji
przedmiotu Umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finansowania,
zmianę zakresów rzeczowych wyodrębnionych technicznie elementów robót,

uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy.
1.3.2. Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu
finansowania robót realizowanych w ramach Umowy. W przypadku dokonania uzgodnień
Zamawiający wprowadzi do Umowy zmiany w zakresie: a/ wydzielenia zakresu rzeczowego
finansowanego przez poszczególnych gestorów sieci, b/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego
nad zakresem rzeczowym finansowanym przez poszczególnych gestorów sieci, c/ sposobu
rozliczania i finasowania zakresów rzeczowych finansowanych przez poszczególnych
gestorów sieci, 1.3.3. Wystąpienie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje,
embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiające wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu Umowy. 1.4. Zmiana sposobu i zakresu
spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności 1.4.1. odstąpienia na wniosek
Zamawiającego od realizacji części robót (co pociąga za sobą zmniejszenie wynagrodzenia),
w przypadku wystąpienia okoliczności, które powodują że wykonanie przedmiotu
zamówienia bez ograniczenia zakresu robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (w szczególności w przypadku wystąpienia
błędnie zinwentaryzowanych obiekty budowlane, ich elementów, lub podziemnych
urządzenia, instalacji); 1.4.2. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin
realizacji zamówienia. 1.4.3.wystąpienia odmiennych od przyjętych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne ( w tym w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów
lub niewypałów) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych. 1.4.4. wystąpienia odmiennych od
przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót warunków terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,, 1.4.5.konieczność zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa, 1.4.6. konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w
celu zmniejszenia zagrożenia, gdy istnieje wypadek wpływającym na bezpieczeństwo życia,
zdrowia, mienia lub robót a terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Zamawiający
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 1.4.7. wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 1.4.8. wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust 1 .3. - 1.4 powyżej
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót,
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, zmiana zakresu robót objętych umową. 1.5.
Zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w § 6 i 8 Umowy w zakresie robót
dodatkowych nieobjętych przedmiotem Umowy, zamiennych oraz zaniechanych (w tym w
przypadku rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy) 1.6.
Zmiany osobowe: 1.6.1. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy
pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku
pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od
Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych
osób, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 1.6.2. Wystąpienia
konieczności zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, w
przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień
składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
złożenia wniosku Zamawiającego. 1.7. Zmiany w zakresie podwykonawstwa: 1.7.1. Zmiana
lub rezygnacja z podwykonawcy, z uwzględnieniem warunków określonych w Umowie. Przy
czym w zakresie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 1.7.2. Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części
zamówienia, dla których wcześniej Wykonawca nie przewidywał realizacji przez
podwykonawców, jak również zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom – na
zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; 1.7.3. Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części
zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części
zamówienia przez podwykonawców – na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 1.8. Zmiany w zakresie terminu
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może wystąpić wyłącznie z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty,
na zasadach wskazanych poniżej. 1.8.1. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu
Umowy dopuszczalna na wypadek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a
wpływających obiektywnie na przedłużenie realizacji przedmiotu zamówienia - wskazanych
w § 2 ust 3 i ust 4 Umowy oraz § 15 ust 1.3.1 – 1.3.4, 1.3.6 – 1.3.7, 1.4. 1.8.2. W przypadku
wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń/okoliczności wymienionych w pkt. 1.8.1. powyżej,
termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu odpowiednio o czas
niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o
okres trwania okoliczności wpływających na konieczność wydłużenia terminu realizacji
Umowy. 1.8.3. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu
utraconych innych kosztów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przestojem lub
dłuższym czasem wykonywania umowy. 1.9. Zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy ( w tym
zmiany w zakresie stawki podatku VAT). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzenia zmian Umowy w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w przypadku, gdy
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a/ w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub b/w wyniku przejęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w szczególności
na skutek utraty płynności finansowej przez wykonawcę i niezapłacenia należności
podwykonawców. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy
polegającej na kumulatywnym przystąpieniu do długu po stronie wykonawcy podmiotu
trzeciego. 5. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których
mowa w § 2 ust. 6. 6. Dopuszczalna jest zmiana danych teleadresowych oraz związanych z
obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzania
aneksów do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 7. Wystąpienie
którejkolwiek z okoliczności uzasadniającej zmianę umowy, o których mowa w powyżej, nie
stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może

stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-01-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

