Zaręby Kościelne,05.01.2018 r.
RGK.271.0.1.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”
prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
Tel. 86 2706004, Faks: 86 2706200
Adres strony internetowej:
www.zareby-kosc.pl
Adres poczty elektronicznej:
ugzar@ornet.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Gmina Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia oferty na „Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”
polegającej na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kanalizacja tłoczna i pompownie.
Kanalizacja grawitacyjna sieć.
Przepusty przy pompowniach P2 i P4.
Odwodnienie wykopów.
Roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych.
Przyłącza kanalizacyjne.

Szczegółowy zakres prac oraz technologia ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa,
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji typu
„ Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,
2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
3) czasowego projektu oznakowania
4) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób,
testów itp. niezbędnych przy realizacji przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
5) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów,
aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach
budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także
dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
6) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż
ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą,
8) przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz
z przekazaniem instrukcji obsługi.
4.

Podstawowe wymagania dotyczące robót:

1) Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych,
zobowiązany będzie do opracowania oraz uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego planu
(harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robót oraz opracowanie i wdrożenie
czasowego projektu organizacji ruchu.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.
3) Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zgodnego z ww. rozporządzeniem.
4) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny
być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo
wymaganiom określonym w STWiOR.
5) Równoważność materiałów:
a) W projektach budowlanych, wykonawczych, przedmiarze robót mogą występować nazwy
własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie
są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza
niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie
koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez
Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych
na równoważnych ustaleniach.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych
opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały
i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane
techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania
zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że
proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego
przeznaczenia.
c) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz
uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie
pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.
d) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia
lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja
zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie
parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
e) Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami
lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone,
pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane
oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo
dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na
wskazanym obiekcie. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw
osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza,
że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona
z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
7) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie kosztów
eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość
zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi
parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego.
5.

Wymagania dotyczące gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki
gwarancji opisuje § 11 Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest
do udzielenia min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające
z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w
okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić
w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja
producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

6.
7.

Wymagany termin płatności
Termin realizacji zamówienia:

faktury

–

30

dni

od

dnia

wystawienia.

1) Termin rozpoczęcia – w ciągu 5 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
2) Termin zakończenia – do 02 październik 2018 roku.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu, powinni spełniać następujące warunki:
1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych ).
2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie - prawidłowo zrealizował co najmniej dwie roboty
budowlane o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) każda
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentem potwierdzającym, że roboty te
zostały wykonane należycie.
b) Dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani
są
oni
wykazać
spełnienie
warunków
udziału
w
postępowaniu
wspólnie.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia dokumentów wymienionych
w pkt. VII.3 niniejszego zapytania.
IV. Warunki wykluczenia z postępowania
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
V. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 60.000 zł, słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej O/Zaręby Kościelne nr 61 892310500800041
720080014 z adnotacją „Wadium – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem
z ofertą w osobnej kopercie.
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
wadium zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta
wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm.).

VI. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. VIII niniejszego zapytania)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie internetowej: www.zareby.-kosc.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” .
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania
2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych, stanowiących załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania,
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie – nie krótszym niż 5 dni – następujących oświadczeń i dokumentów:
d) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego tj. 4.000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych),
e) Wykaz 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 – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego
zapytania
f) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego 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, – przygotowany zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub
osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
6. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy
oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby
Kościelne i Nienałty-Brewki”
nie otwierać przed 2018.01.22 , godz. 11:10"
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2018.01.22 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne , sekretariat (pokój
nr 8).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2018.01.22 o godz. 11:10 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pokój nr 12.
IX. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez Wykonawcę:
- niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub
- powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy,
3) została złożona po terminie składania ofert.
X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
L.p.

Opis kryterium

Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór
Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Nr 1

Cena

90 %

Cn – najniższa
nieodrzuconych

cena

spośród

ofert

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej
10 pkt. – od 60 miesięcy i powyżej
7 pkt. – od 49 do 59 miesięcy
Nr 2

Okres gwarancji

10 %
5 pkt. – od 37 do 48 miesięcy
0 pkt. – 36 miesięcy (gwarancja wymagana)
Maksymalna liczba punktów – 100 pkt

Razem
100%
2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę
punktów.
4. Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na
żadnym etapie postępowania.
XII. Informacja o zastosowaniu tzw. procedury odwróconej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia
umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający
zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
XIII. Informacja o zakończeniu postępowania
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz www.zareby-kosc.pl w zakładce „zamówienia
publiczne” informację o:
1) wyborze wykonawcy albo
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach
postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w wysokości: 3% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank
Spółdzielczy
w
Ostrowi
Mazowieckiej
O/Zaręby
Kościelne
nr
61
892310500800041720080014z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne
i Nienałty-Brewki"
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.).
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: Dokument potwierdzający
wniesienie
zabezpieczenia
należy
dostarczyć
przed
podpisaniem
umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem
kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.
XV. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, spowodowana:
warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
klęskami żywiołowymi;
warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności:
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urządzeń;
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych,
jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) Zmiany osobowe:
zmiana osób, przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy na inne legitymujące
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami;
3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym;
zmiana obowiązującej stawki VAT;

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;
zmniejszenie zakresu świadczenia, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc.
XVI. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania, jeśli:
cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna
z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub
oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub
oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana
jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
XVII. Załączniki:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

– formularz ofertowy + kosztorys ofertowy
– przedmiar robót – szt.2
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
– wykaz robót,
– wykaz osób,
– projekt umowy,
– specyfikacja techniczna,
– dokumentacja projektowa

Opracowała:
Bogusława Małkińska

Zatwierdził:

