
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.6.2021
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne)
pod nazwą

Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego
w Gliwicach

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska
Leśnego w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32335-04-10

1.5.8.) Numer faksu: 32231-00-32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl



1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora
finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach

2 . 4 . )  I d e n t y f i k a t o r  p o s t ę p o w a n i a :
ocds-148610-0a8e2e3c-8334-11eb-86b1-a64936a8669f

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000492/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie kąpieliska leśnego

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 2 ustawy

SEKCJA I I I  –  UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA
I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

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: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji
elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
s i ę  p r z y  u ż y c i u  m i n i P o r t a l u ,  k t ó r y  d o s t ę p n y  j e s t
pod adresem:https: / /miniportal .uzp.gov.pl / ,  ePUAPu,  dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
o p i s a n e  z o s t a ł y  w  R e g u l a m i n i e  k o r z y s t a n i a  z  m i n i P o r t a l u
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracj i  publicznej (ePUAP)
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.

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): Informacja zawarta w rozdziale 26
SWZ.



SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:
Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.6.2021

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody nr 1 na terenie
Kąpieliska Leśnego w Gliwicach.ZAKRES PRAC: Modernizacja instalacja uzdatniania wody - system
doprowadzenia wody uzdatnionej do niecek basenowych oraz odpływu wody do filtracji. Dostawa,
wyposażenie i montaż kontenerów techniczno – magazynowych dla chemikaliów basenowych. Wykonanie
instalacji elektrycznej i sterującej układem uzdatniania wody.Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:
Dokumentacja techniczna; Przedmiary robót, Opisy robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót.Wszystkie ww. elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać
łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.Rozwiązania
równoważne:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym. Zastosowane przez Wykonawcę
rozwiązania równoważne muszą być co najmniej: o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie
estetyki; o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej; spełniać te same funkcje,
wymagania bezpieczeństwa i jakości; posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania
(certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.);Zamawiający zaznacza, że ewentualne wskazania na urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych Wykonawców lub produktów.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz
z jego opisem lub normami.W przypadku, gdy SWZ znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust.
3 i  5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.Pozostałe warunki wykonania robót: Zamawiający umożliwi Wykonawcy w czasie wykonywania
prac odpłatne korzystanie z mediów. Zamawiający nie zapewni pomieszczeń socjalnych, magazynowych
i WC. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej, posiadające
certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną. Po zakończeniu
robót Wykonawca posprząta teren budowy i przekaże go w stanie uporządkowanym i czystym. Wykonawca po
zakończeniu robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. Odbiór końcowy zostanie
dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny
jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarami robót. Z odbioru zostanie sporządzony
protokół odbioru robót.Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:



certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót, protokoły
z pomiarów i badań, dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, DTR, oraz
gwarancje producentów urządzeń, protokół przekazania odpadów (gruz, papa) na wysypisko śmieci.W czasie
realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do: Prowadzenia robót pod nadzorem kierownika robót
posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej i instalacyjnej. Stałego utrzymania porządku
i ładu na terenie budowy, Stałego dbania o to, aby środki transportowe wyjeżdżające z budowy nie
zanieczyszczały okolicznych ulic. W razie potrzeby wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu
mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia
materiałów niezbędnych do wykonania prac. Wykonywania prac w terminach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru. Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek. Zagospodarowania odpadów
powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Oznakowania
i zabezpieczenia miejsc prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, prowadzenia robót
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Pracownicy wykonujący usługę muszą posiadać aktualne badania
lekarskie oraz szkolenie BHP. Pracownicy wykonujący usługę muszą być wyposażeni w odpowiedni sprzęt.
Zgłaszania do odbioru poprzez wpis do dziennika robót prac zanikających i ulegających zakryciu. Udziału
w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i udziału w odbiorze
końcowym.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad
środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych
obowiązujących w MZUK.** - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem
Certyfikat ISOUWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Negocjacje ofert nie są
obowiązkowe. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech
wykonawców. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20
niniejszej SWZ, co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji
zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert. Oferta ostateczna nie
może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej
z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie. Negocjacje dotyczą
wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.Wymagany
termin gwarancji: min. 36 miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy
bez wad przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. ,Wymagany termin rękojmi: min. 36
miesięcy maks. 60 miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad przy czym okres
rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31



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: Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie
kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza,
że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji,  Zamawiający
do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów
w kryterium oceny ofert. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków
gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty
ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówienie. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów
treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

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

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.  3.  Sytuacja f inansowa lub ekonomicznaOkreślenie
warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.4. Zdolność techniczna lub
zawodowaOkreślenie warunku:1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty
b u d o w l a n e  o  w a r t o ś c i  n i e  m n i e j s z e j  n i ż  2  5 0 0  0 0 0  z ł  b r u t t o  k a ż d a ,  p o l e g a j ą c e
na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji stacji uzdatniania wody.W przypadków podmiotów
działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu.
Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających
wspólnie.2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które zgodnie
z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, to jest:- kierownikiem
budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;- kierownikiem robót
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom
budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym
zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnościach.Zdolność zawodowa - osoby zdolne do wykonania zamówienia, dla podmiotów występujących
wspólnie będzie oceniania łącznie dla wszystkich podmiotów. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości
na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu
z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.



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: 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 pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy
dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy
pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie
wcześniejszych niż podano powyżej.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.
108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 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 kapitałowejZamawiający żąda od wykonawcy, który polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych
w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem
oświadczenia,  w zakresie art .  108 ust  1 pkt  5 ustawy pzp,  o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,



5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których
wykonawca bezpośrednio uczestniczył wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu
zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki
certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast
odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie
o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki
dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że
zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji
wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków
dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np.
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów



udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty
muszą zawierać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasob, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający
zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą

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) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100),2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert
i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,3) wadium wnoszone w formie poręczeń
lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia
i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98
ust. 6 ustawy pzp,4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80
1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice5)
jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne
elementy przedmiotowego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np.
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.

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:

Ze względu na ograniczenie techniczne związane z dopuszczalną ilością znaków, szczegółowy rodzaj i zakres
zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia został zawarty w rozdziale 24 SWZ i wzorze umowy (załącznik
nr 5 do SWZ).

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-29 09:00

8 . 2 . )  M i e j s c e  s k ł a d a n i a  o f e r t :  p r z y  u ż y c i u  m i n i P o r t a l u
https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-29 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
negocjacji: Tak

8.6. )  Maksymalna l iczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni
do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu
ograniczenia liczby wykonawców:

Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ,
co oznacza, że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech
wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

wraz z ofertą należy złożyć:a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ,b)
upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.
W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,Zamawiający przypomina, że
wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ oraz w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów: zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w art. 125 ust 1 - przykładowy wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10
do SWZ.

Specjalista

12-03-2021 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Zastępca Dyrektora

12-03-2021 r.  Grzegorz Śliczniuk
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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