
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Remont (modernizacja) hydroforni Gajewo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: GZK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281364299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 H

1.5.2.) Miejscowość: Bystry

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874299480

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gzkbystry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkbystry.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. zo.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8451928493

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bystry 25

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500
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1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 516021122

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@aglomeracja.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.info.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Aglomeracja powierza GZK Sp. z o.o. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia. GZK Sp. z o.o. realizuje czynności działając w imieniu i na rzecz
Aglomeracji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont (modernizacja) hydroforni Gajewo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e69f32a4-21db-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198201/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 14:27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
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komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Wykonawcą a
zamawiającym odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w

rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1)administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H,11-500 Giżycko, rep. przez Prezesa
Zarządu Krzysztofa Skrzypczyka oraz Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. Bystrym
25, 11-500 Giżycko rep. przez Prezesa Zarządu Arkadiusza Faj. 2) administrator wyznaczył Inspektora
Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
daneosobowe@gzkbystry.pl 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1
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lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym art.275 ust.1 ustawy P.Z.P. 4)odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art.74 ustawy P.Z.P. 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art.78 ust.1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 8) posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników); c)na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK/ZP/3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) istniejącego budynku hydroforni w
zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z urządzeniami technologicznymi.
1. Roboty budowlane:
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- roboty w zakresie rozbiórek, usuwanie gruzu,
- remont połaci dachu,
- termomodernizacja budynku -ściany zewnętrzne,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty malarskie,
- wymiana okładzin ścian, podłóg,
- remont opaski wokół budynku.
2. Roboty instalacyjne elektryczne:
- demontaż istniejącej rozdzielni i instalacji,
- wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznej,
- instalacja oświetlenia,
- instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń,
- instalacja przeciwporażeniowa,
- instalacja przeciwprzepięciowa,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- instalacja zasilania i sterowania urządzeń hydroforni.
3. Instalacje sanitarne:
- zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
- demontaż istniejących urządzeń, armatury, rurociągów,
- montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z kształtkami z PVC,
- montaż uzbrojenia rurociągów kanalizacyjnych (wpusty, rewizje, wywiewki, itp.),
- montaż przyborów (umywalki, miski ustępowe),
- montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych, PP, żeliwnych, ze stali nierdzewnej,
- izolacja rurociągów,
- wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,
- zbrojenie rurociągów: kształtki, zasuwy, zawory, armatura, urządzenia etc.,
- zakup i montaż podgrzewacza CWU, armatury czerpalnej, przyborów,
- zakup i montaż zestawu hydroforowego,
- zakup i montaż zbiornika hydroforowego,
- zakup i montaż armatury i kształtek technologicznych hydroforni,
- przeprowadzenie prób szczelności wszystkich rurociągów,
- wykonanie badań wody po zakończeniu montażu elementów hydroforni.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 3 egzemplarze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa/techniczna, która
stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do dokumentacji służą
określeniu rodzaju robót wchodzących w skład zamówienia, zaś pełen zakres robót Wykonawca
zobowiązany jest określić na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w
szczególności:
• wykonanie robót przygotowawczych w postaci urządzenia i zabezpieczenia terenu robót,
• wykonanie robót tymczasowych,
• inne prace pomocnicze związane z obowiązującymi badaniami, próbami, odbiorami,
pozostałymi badaniami kontrolnymi związanymi z wykonaniem zamówienia,
• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• zapewnienie ciągłości dostaw wody od momentu przejęcia placu budowy do czasu
zakończenia prac budowlanych.
• wykonanie na własny koszt badań bakteriologicznych wody po wykonaniu próby ciśnieniowej,
płukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu,
• po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
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3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletu
dokumentów i oświadczeń – badania, atesty itd. Dokumentacja powykonawcza wykonana w 3
egzemplarzach.
4. Ilekroć w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub projekcie wskazano markę lub
pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone
słowo „lub równoważne", tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały
(charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących
równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we
wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
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inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z robotami
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.

Zamawiając dopuszcza do wykazania prace związane z modernizacją hydroforni, modernizacją
stacji uzdatniania wody itp.
b) W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na zadanie, wystarczające jest
wykazanie, że zrealizował 1 robotę wskazaną powyżej porównywalną z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. Zamawiając
dopuszcza do wykazania prace związane z modernizacją hydroforni, modernizacją stacji
uzdatniania wody itp.
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował co najmniej 2
osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu
niezbędnym do wykonania zamówienia to jest:
− kierownik budowy w specjalności sanitarnej – osobą posiadającą co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej
specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego;
- kierownik robót elektrycznych - osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
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budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;
W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na zadanie, wystarczające jest wykazanie,
że dysponuje dwoma kierownikami budowy w specjalności sanitarnej i robót elektrycznych.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiada przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 3) Wykaz robót budowlanych – co najmniej jedną robotę budowlaną
porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej
niż 200 000 zł brutto wykonaną w okresie ostatnich pięciu 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. Wraz z
wykazem należy dostarczyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje 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. Przez
jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy).

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału
w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ
(dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs
NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni
kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kursów NBP przed dniem wystawienia referencji. - załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na zadanie, wystarczające jest wykazanie, że
zrealizował 1 robotę wskazaną powyżej porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi
przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. Zamawiając dopuszcza do
wykazania prace związane z modernizacją hydroforni, modernizacją stacji uzdatniania wody itp.
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji – co najmniej dwie osoby
− kierownik budowy w specjalności sanitarnej – osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
- kierownik robót elektrycznych - osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,
prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne
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zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
wraz z informacjami na temat: danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, 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, sporządzonego wg
wzoru stanowiącego - załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na zadanie, wystarczające jest wykazanie, że
dysponuje dwoma kierownikami budowy w specjalności sanitarnej, robót elektrycznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ.
2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII SWZ(jeżeli dotyczy).
3. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Dowód wniesienia wadium.
5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
– 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Wodociągi i Kanalizacja
Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. Bystry 25, 11-500 Giżycko: BGŻ/O Giżycko 67 2030 0045 1110
0000 0149 5900 z dopiskiem „Wadium w post. GZK/ZP/3/2021 „Remont (modernizacja)
hydroforni Gajewo”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) i spełniać co
najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez
Wykonawcę określone w Pzp;
5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
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5.3 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.4. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania.
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko
Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym 25, 11-500 Giżycko.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy -
załącznik nr 7 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00198201/01 z dnia 2021-09-30

2021-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont (modernizacja) hydroforni Gajewo”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	1.3.) Oddział zamawiającego: GZK Sp. z o.o.
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281364299
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: 1 H
	1.5.2.) Miejscowość: Bystry
	1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500
	1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
	1.5.7.) Numer telefonu: 874299480
	1.5.8.) Numer faksu: -
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gzkbystry.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkbystry.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
	1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
	Zamawiający 2
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. zo.o.
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8451928493
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Bystry 25
	1.5.2.) Miejscowość: Giżycko
	1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500
	1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
	1.5.7.) Numer telefonu: 516021122
	1.5.8.) Numer faksu: -
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@aglomeracja.info.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.info.pl
	1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e69f32a4-21db-11ec-b885-f28f91688073
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198201/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 14:27
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Wykonawcą a zamawiającym odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 1)	stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)	komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)	zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4)	włączona obsługa JavaScript, 5)	zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)	Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7)	Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w  rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry 1H,11-500 Giżycko, rep. przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Skrzypczyka oraz Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. Bystrym 25, 11-500 Giżycko rep. przez Prezesa Zarządu Arkadiusza Faj. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@gzkbystry.pl 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym art.275 ust.1 ustawy P.Z.P. 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy P.Z.P. 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c)na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: GZK/ZP/3/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)	Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ; 2)	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz robót budowlanych – co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto wykonaną w okresie ostatnich pięciu 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. Wraz z wykazem należy dostarczyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 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. Przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy).  W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji. - załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na zadanie, wystarczające jest wykazanie, że zrealizował 1 robotę wskazaną powyżej porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. Zamawiając dopuszcza do wykazania prace związane z modernizacją hydroforni, modernizacją stacji uzdatniania wody itp. 4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji – co najmniej dwie osoby −	kierownik budowy w specjalności sanitarnej – osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; -	kierownik robót elektrycznych - osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. wraz z informacjami na temat: danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 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, sporządzonego wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na zadanie, wystarczające jest wykazanie, że dysponuje dwoma kierownikami budowy w specjalności sanitarnej, robót elektrycznych.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



