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Ogłoszenie

Numer

2020-12725-22746

Id

22746

Powstaje w kontekście projektu

RPPM.11.03.00-22-0001/15 - Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody  w Centralnym Wodociągu 
Żuławskim” – etap I

Tytuł

„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym 
Wodociągu Żuławskim” – etap I
w zakresie budowy syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w § 38 Regulaminu 
sektorowego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót obejmuje budowę 
magistral wodociągowych, wodociągów oraz komór zasuw. 
Wysokość wynagrodzenia będzie obliczana wg. stawek ujętych w złożonym przez Wykonawcę 
wypełnionym Przedmiarze Robót, a dla pozycji nie ujętych w przedmiarze (kosztorysie ofertowym) w 
oparciu o kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego sporządzony na podstawie wskaźników do 
kosztorysowania i cen nie wyższych niż średnie SEKOCENBUD z województwa pomorskiego, dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania robót. Kosztorys musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy na zasadach opisanych Regulaminie sektorowym podprogowym, Regulaminie 
zamówień ze środków UE oraz w treści umowy.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-17

Data ostatniej zmiany

2020-12-17

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
Warszawska  28A
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP: 5792024213

Osoby do kontaktu

Konrad Wiśniewski
tel.: 48 55 2460270
e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis



Wygenerowano: 2020-12-17 11:41 Strona 3 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony, sektorowy o wartości nieprzekraczającej, kwoty określone 
w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8, prowadzony na podstawie REGULAMINU udzielania 
zamówień sektorowych podprogowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. o.o. (dalej: Regulamin 
sektorowy) oraz REGULAMINU zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień 
publicznych dotyczy zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 
powyżej 20 tysięcy złotych, a poniżej progów unijnych (dalej: Regulamin UE). 
Regulaminy są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: 
http://cwz.pomorskie.pl/o-nas/przetargi-2/

Przedmiotem zamówienia jest: 
-�budowa syfonu magistrali CWŻ DN500 mm pod rzeką Nogat z włączeniem do istniejących komór
-�unieczynnienie istniejącego syfonu pod rzeką Nogat,
-�remont istniejących komór zasuw,
-�wymiana armatury i kształtek w istniejących komorach zasuw.
-�likwidację istniejącej komory na działce o nr. 257/3 
Przedsięwzięcie polega na budowie syfonu magistrali wodociągowej DN500 o długości L = ok. 430 
m, pod rzeką Nogat w miejscowości Michałowo, która będzie się łączyć z istniejącą magistralą 
wodociągową przed istniejącymi komorami zasuw zlokalizowanymi po obu stronach rzeki.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie dwóch gmin: Gminy Stare Pole oraz Gminy Nowy Staw, 
w rejonie wsi Ząbrowo oraz Michałowo w pobliżu śluzy w Michałowie.
Budowa syfonu magistrali wodociągowej w Gminie Stare Pole obejmuje obszary położone na terenie 
działek o następujących numerach: 255, 257/3 i 258 położonych w obrębie: Ząbrowo, gmina: Stare 
Pole. Natomiast w Gminie Nowy Staw obejmuje obszary położone na terenie działek o następujących 
numerach: 244/2 i 245 położonych w obrębie Lubstowo, gmina Nowy Staw. 
Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie w głównej mierze jest zajęty przez rzekę 
Nogat i roślinność brzegową, pole uprawne, jak również nieczynny wał przeciwpowodziowy.
W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne drzewa i krzewy.
Magistrala wodociągowa pod Nogatem ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom 
wody gruntowej w większości układana będzie metodą bezwykopową za pomocą horyzontalnego 
przewiertu sterowanego HDD.
Projektowany wodociąg DN 500 planuje się zlokalizować równolegle do istniejącego syfonu 
przebiegającego pod rzeką Nogat. Odcinek projektowanego wodociągu rozpoczyna się przed 
istniejącą komorą zasuw KZ1 (miejsce połączenia z istniejącym wodociągiem DN500), a następnie 
ok. 17,4 m przebiega na działce nr 244 w wykopie otwartym. Następny odcinek wodociągu 
wykonany zostanie metodą bezwykopową – horyzontalnym przewiertem sterowanym pod rzeką 
Nogat (działki nr 245, 255) i pod działką nr 257/3, dalej do miejsca za istniejącą komorą zasuw 
KZ2 (miejsce połączenia z istniejącym wodociągiem DN500) zlokalizowanego w nieczynnym wale 



Wygenerowano: 2020-12-17 11:41 Strona 4 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

przeciwpowodziowym (działka nr 258). Punkt wyjścia przewiertu zlokalizowany będzie na wale 
przeciwpowodziowym w pobliżu istniejącej komory zasuw KZ2. Punkt wejścia przewiertu znajdować 
się będzie na działce nr 244 obręb Lubstowo, stanowiącą własność Skarbu Państwa – Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Głębokość ułożenia wodociągu mieści się w zakresie rzędnych 2,40 m, a przy przejściu pod rzeką 
Nogat do – 6,32 m.
Istniejące komory zasuw planuje się wyremontować pod kątem konstrukcyjnym oraz wymienić w 
nich istniejące zasuwy klinowe DN500 i DN600 wraz z armaturą. Remont komór obejmuje miedzy 
innymi: 
1. Naprawę powierzchni betonowych, 
2. Wymianę powłok chemoodpornych, 
3. Przed wykonaniem robót z p-ktu 1 i 2 należy w ścianach osadzić klamry złazowe pod włazami 
wejściowymi. 
4. Wymiana istniejących płyt przekrywających komory na nowe. 
5. Wokół komór zostaną wykonane opaski betonowe z płyt chodnikowych.
Wykonawca w ramach unieczynnienia sieci wodociągowej wykona demontaż/ rozbiórkę istniejącej 
komory oraz armatury wewnątrz komory  na działce 257/3. 
Do obowiązków wykonawcy należy także: 
-�przeprowadzenie rozruchu magistrali wodociągowej i komór zasuw zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi;
-�przepięcia magistrali wodociągowej maksymalnie w ciągu 12h dla każdej komory;
-�wykonanie robót przygotowawczych i odtworzeniowych obejmujących uporządkowanie terenu 
budowy tj. odtworzenie dróg, placów, przejazdów oraz odtworzenie terenów naruszonych w wyniku 
realizacji robót zgodnie z ustaleniami z właścicielami i/lub dzierżawcami tych terenów;
-�opracowanie dokumentacji powykonawczej;
-�usunięcie wszelkich wad w Robotach;

Ciągłość dostawy wody mieszkańcom ma charakter nadrzędny nad harmonogramem i zakresem 
robót.  Wykonawca przystąpi do robót związanych z włączeniami w porze nocnej w godzinach między 
22 – 8 rano.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydano następujące decyzje administracyjne: 
1.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Decyzja Wójta Gminy Stare Pole z dnia 29.07.2015r. 
Nr. RGR.6220.1.13.2015 
2.Zgodność z planami miejscowymi : 
-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2015 z dnia 28.09.2015 r. wydana 
przez Burmistrza Nowego Stawu.
-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo, Gmina 
Stare Pole, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Stare Pole Nr III/11/2010 z dnia 28 grudnia 2010r., 
opublikowany w Dz.U.Woj. Pomorskiego nr 52 z dnia 10 maja 2011 r poz. 1213. Dopuszcza się 
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budowę sieci podziemnych i napowietrznych infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów 
odrębnych.  
3.Decyzje pozwolenia na budowę :Decyzja pozwolenia na budowę Nr 85/2018 z dnia 23 03 2018-

  wydana przez Starostę Malborskiego, 82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17
4.Decyzja pozwolenia-wodnoprawnego: �Decyzja pozwolenie wodnoprawne (bez numeru) z dnia 
22.06.2015 r. wydana przez Starostę Malborskiego. Decyzja wydłużająca czas obowiązywania 
pozwolenia wodnoprawnego (bez numeru) z dnia 11.01.2019 wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Szczegółowy zakres Robót opisano w dokumentacji projektowej autorstwa Biuro Studiów i Pomiarów 
Proekologicznych „Ekometria”, opracowanej w 2015r., a w zakresie dokumentacji wykonawczej i 
specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiaru robót zaktualizowanej w roku 2020.  
Integralną częścią dokumentacji wykonawczej jest ERRATA do projektów wykonawczych, określa 
ona zamiany i uzupełnienia do dokumentacji wykonawczej. Jej treść ma charakter nadrzędny nad 
rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji wykonawczej. 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na organizację dojazdu do placu budowy i samego placu 
budowy, gdyż jest to teren wału przeciwpowodziowego oraz jego otoczenia. Dojazd do komór 
oraz teren komór jest zlokalizowany na działkach osób prywatnych i dzierżawionych od KOWR. 
Zamawiający posiada zgody na korzystnie z tych terenów w fazie eksploatacji. Wykonawca 
uzgodni z właścicielami terenów dojazd do komór i organizację placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót i poniesie koszty ich usunięcia.  
Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i pozostałymi dokumentami SIWZ, a także ze wszelkimi odpowiednimi 
ustawami, w szczególności: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawa prawo wodne, 
ustawa o odpadach, ustawa o badaniach i certyfikacji i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć 
działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową jak również uwarunkowaniami 
terenowymi w tym dojazdem i terenem przeznaczonym pod plac budowy.
Zamawiający przekazuje do celów pomocniczych przedmiary robót. Przedmiar nie może być 
traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty budowlane. Przedmiary 
obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji 
projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki lub pominięcia w 
przedmiarach robót nie mogą być traktowane, jako braki lub pominięcia w dokumentacji projektowej. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w treści oferty części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający zastrzega, że roboty w zakresie budowy syfonu DN500 mm pod rzeką Nogat z 
włączeniem do istniejących komór oraz budowa zasuw, w miejscowości Michałowo, nie mogą być 
powierzone podwykonawcom. Regulacje te nie dotyczą: unieczynnienia istniejącego syfonu pod 
rzeką Nogat, remontu istniejących komór zasuw, wymiany armatury w istniejących komorach zasuw.
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Niniejsze roboty budowlane będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.3. 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Termin wykonania zamówienia:  
-Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
-Terminem zakończenia budowy i uruchomienia syfonu jest 30 września 2021r.
Specyfikację przetargową można pobrać bezpłatnie w formie elektronicznej ze strony internetowej 
Zamawiającego: http://cwz.pomorskie.pl/o-nas/przetargi-2/ 
Terminem związania ofertą jest 30 dni od daty złożenia oferty, łącznie z tym dniem. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a)w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku BGŻ nr konta: 10 2030 0045 1110 0000 
0108 9720
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)gwarancjach bankowych;
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359).
Szczegóły dot. wadium opisano w SIWZ. 

Okres gwarancji

Kryterium oceny ofert. Minimum 3 letnia gwarancja jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz 
minimum 5 letnia rękojmi na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego

Kody CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

malborski

Gmina

Stare Pole
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Miejscowość

Ząbrowo

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-01-29

Koniec realizacji

2021-09-30

Opis

Termin wykonania zamówienia 
1)�Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
2)�Terminem zakończenia budowy i uruchomienia syfonu jest 30 września 2021r.
data rozpoczęcia opisana poniżej ma charakter szacunkowy.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie budowy rurociągów o średnicy min. 400 cm w 
technice bezwykopowej. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie i wykonał, w 
okresie ostatnich 7 lat* przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 roboty polegające na 
budowie rurociągu metodą bezwykopową, w tym co najmniej jedna robota dotyczyła rurociągu o 
średnicy min 400 cm i długości min 400 m. 
*Zamawiający biorąc pod uwagę, że doświadczenie związane z budową magistral wodociągowych o 
tak dużym przekroju w technice bezwykopowej nie jest częste, w celu zwiększenia konkurencyjności, 
wydłuża okres, w którym wykonawca może wykazać swoje doświadczenie.

Typ
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na 
odpowiednim poziomie
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia kadrę 
techniczną posiadającą: wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do 
wykonywania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, w tym: 
a)1 osobę na stanowisko Kierownika budowy:
i.�posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
ii.�pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych związanych z 
budową rurociągów metodą bezwykopową, w tym co najmniej jedna robota dotyczyła rurociągu o 
średnicy min 400 cm i długości min 400 m.  
b)1 osobę na stanowisko Kierownika robót w branży sanitarnej:
i posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
ii pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych związanych z 
budową rurociągów metodą bezwykopową. 
c)�1 osobę na stanowisko Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej:
i.�posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej,
ii.�pełniła funkcję kierownika robót na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych związanych z 
gospodarką wodno-ściekową.
Uwagi:
1.Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.
2.Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierowników branżowych, jak również łączenie 
stanowiska Kierownika budowy z funkcją kierownika branżowego, jeżeli osoba/osoby będzie/będą 
posiadała/ły wymagane doświadczenie i kwalifikacje jak określa SIWZ. Wymagane jednak jest by 
kierowanie robotami pełniły minimum 2 osoby. 
3.Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym.

Typ
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 
1.�Wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 2 mln zł (dwa miliony 
złotych), lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2 mln zł (dwa miliony złotych);
2.�Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 3 mln zł (trzy miliony złotych)

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Brak podstaw wykluczenia. 
Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadkach opisanych w § 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 8. 
Regulaminu sektorowego. 
Podstawy wykluczenia będą badane w odniesieniu do wykonawców, wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie oraz tzw. podmioty trzecie tj. inne podmioty na zdolnościach, których 
Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej są:
1)�wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 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 rodzaju, 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. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dopuszcza aby 
wykaz robót budowlanych dotyczył okresu 7 lat przed upływem terminu składania ofert. 
2)�wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
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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, wraz z oświadczeniem na 
temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy. 
2.�Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej są: 
1)�informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu;
2)�dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego (np. kopia polisy z dowodami jej opłacenia).
3.�Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia są: 
1)�oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia. 
2)�zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)�zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)�odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia.  Wykonawca może wskazać ogólnodostępny rejestr, z którego Zamawiający 
samodzielnie pobierze odpis. 
5)�Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4.�Terminy składania dokumentów 
1)�Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia, Wykaz robót budowlanych, Wykaz osób i odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy złożyć wraz z ofertą. 
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2)�Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy 
złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
3)�Pozostałe dokumenty tj.: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 
zaświadczenie Urzędu skarbowego i ZUS należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia lub wyjaśniania dokumentów zgodnie z § 10 
Regulaminu sektorowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1)�Kryterium Cena (cena całkowita brutto wykonania przedmiotu zamówienia) – [waga 90%]
Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 
Ofertowym i obliczane według wzoru opisanego w SIWZ. Szczegóły opisano w SIWZ.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2)�Kryterium okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę – [waga 10%] 
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 86 miesięcy. Udzielony w ofercie okres 
gwarancji dotyczy całego przedmiotu zamówienia. Szczegóły punktacji opisano w SIWZ

Podsumowanie



Wygenerowano: 2020-12-17 11:41 Strona 12 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-17 - data opublikowania

-> 2021-01-11 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-01-29 - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Tryb zamówienia: Przetarg 
nieograniczony, sektorowy o wartości nieprzekraczającej, kwoty określone w...

-> 2021-09-30 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Tryb zamówienia: Przetarg 
nieograniczony, sektorowy o wartości nieprzekraczającej, kwoty określone w...  / występuje płatność 
częściowa


