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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SWZ)

NR SPRAWYTB.26.1.4.2021

o udzielenie zaméwienia sektorowego 0 wartosci mniejszej niz progi unijne prowadzonego
z wylaczeniem przepisOw ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.)

na roboty budowlane:

Budowasieci wodociagowej w ulicach: ul. Popieluszki, bocznej od ul. Szklarniowej, ul.

Truskawkowej, ul. bez nazwy od ul. Sobieskiego do Batorego,ul. bez nazwy odul.

Sobieskiego przebudowaz 40 na 110. sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: boczna od
ul. Szklarniowej,

ul. Popieluszki, ul. Marianska

Zatwierdzit:
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Rozdziat 1 — Nazwai adres Zamawiajacego

Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Sulejowku
ul. Wodociagowa10
05-070 Sulejowek
tel. 22 783 01 65
adres strony internetowej: www.mzwiksulejowek.pl
e-mail: biuro@mzwiksulejowek.pl
Adresstrony internetowej, na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnieniatresci
SWZoraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwiazane z postepowaniem o
udzielenie zaméwienia:
strona: https://www.bip.mzwik.sulejowek.pI/

Rozdzial 2 - Tryb udzielenia zaméwienia:

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych”, stanowigcych zatacznik do Zarzadzenia nr D.011.12.2021 Dyrektora
Miejskiego Zaktadu Wodociagoéwi Kanalizacji w Sulejowku z dnia 12 kwietnia 2021 r.

2. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia
prowadzenia negocjacji:
nie.

Rozdziat 3 - Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowieniajest realizacja:

Zadanie nr 1: Budowasieci wodociagowej w ulicy Popieluszki.
Zadanie nr 2: Budowasieci wodociggowej w ulicy bocznej od ul. Szklarniowej dz.
15/2, 15/3, 16/1 obr. 62.
Zadanie nr 3: Budowasieci wodociagowej w ul. Truskawkowej.
Zadanie nr 4: Budowasieci wodociagowej w ul. bez nazwy od ul. Sobieskiego do
Batorego wraz z przebudowa przewodu wodociagowegoz 40 na 110 w ul. bez nazwy
od ul. Sobieskiego.

Zadanie nr 5: Budowasieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Szklarniowej
dz. 15/2, 15/3, 16/1 obr. 62.
Zadanie nr 6: Budowasieci kanalizacji sanitarnej w ul. Popietuszki.
Zadanie nr 7: Budowasieci kanalizacji sanitarnej ul. Mariariska (od Ksiezy Marianow
do ul. Malinowej).

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowo —
kosztorysowatj.:

1) Projekt budowlany.
2) Przedmiar robot.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
3. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa

a przedmiarem robot wiqzqce sq postanowienia dokumentacji projektowej. Wykonawea
obowiazany jest uwzglednié w cenie oferty catosé prac wynikajacych z dokumentacji
projektowej.

4. Wykonanie przedmiotu zaméwienia.
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Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi

okreslonymi w specyfikacji warunkow zamowienia, z wiedza techniczna i sztuka
budowlana, przepisami BHPi ppoz.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawea przediozy atesty i Swiadectwa na podstawowe
materialy przewidziane do wbudowaniai uzyska akceptacje Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru MZWiK)na ich wbudowanie.

Wykonawca zawiadomi w imieniu Zamawiajacego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych, wiasciwy organ nadzoru budowlanego.
Wykonawceadokona odbudowy drég dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc

wykonywania robdt objetych zaméwieniem do stanu sprzed wejscia na budowe z
zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzen prywatnych posesji
i innych uszkodzonych urzadzen terenowych.
Wykonywanie robdt i kontrole ich wykonania w czasie robét prowadzié nalezy pod
stalym nadzorem uprawnionego geodety.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy upewniésie czy naterenie inwestycji
nie wystepuja urzadzenia podziemne(kable,rurociagi itp.) mogace ulec uszkodzeniu w
czasie robot.

Nalezy opracowa¢ szcezegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr. 120 poz.
1126).
Wszystkie dostarczonei uzyte materiaty muszq byé nowe. Nie dopuszczasie urzadzen
prototypowych. Dostarezane urzadzenia muszqa byé pracujace, posiadaé wymagane
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci CE.

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowiazany jest uzyé materialow
gwarantujacych odpowiednia jakos¢, 0 parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajacych wiasciwosciom materialéw przyjetych w projekcie.

Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunku do uzytych materialow i urzadzen
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie  (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwajakosci).

Zabraniasi¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych
norm oraz o innych parametrach niz okreslone w projekcie.

Wykonawea zglosi gotowosé do koncowego odbioru robét po zakonczeniu robét

budowlanych i nie wezesniej niz w dniu przekazania Zamawiajacemu operatu
kolaudacyjnego w formie papierowej i elektronicznej zawierajacego m.in:

— dziennik budowy,

— oswiadezenie kierownika budowy:

* o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budoweoraz przepisami.

* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynkulub lokalu.
* o whasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych - jezeli cksploatacja

wybudowanego obiektu§ jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

— dokumentacje powykonaweza z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych
zmian,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawceza prac objetych przedmiotem

zamOwienia, co najmniej w formie szkicu geodezyjnego z oSwiadezeniem geodety o
zlozeniu do PODGiK,

— oswiadezenie uprawnionego geodety o zgodnosci realizacji obiektu z projektem
zagospodarowania terenu,

— atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i
zamontowane urzadzenia,
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~ dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,
— inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.

Po zakonezeniu budowy kazdego odcinka sieci wodociagowej, Wykonawca

przeprowadzi badania wody za posrednictwem akredytowanego laboratorium

posiadajacego udokumentowany system jakoSci prowadzonych badah wody

zatwierdzonych przez Paristwowa Inspekcje Sanitarna.

Przez przedmiotowe badania wody rozumie sie przeprowadzenie na wodzie z
wybudowanej sieci wodociagowej nastepujacych badan, parametry mikrobiologiczne:

— Escherischia coli,

— Enterokoki,

— bakterie grupycoli.

Analizy wody Wykonawca zobowiazanyjest prowadzié, do czasu uzyskania wynikow
zgodnych z przepisami rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
Wykonawea zabezpieczy sktadowane tymezasowo na placu budowy materiaty i

urzadzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata
jakosci, wlasciwosci lub parametréw oraz udostepni do kontroli przez Inspektora

Nadzoru MZWiK.

Wykonawca, jako wytworca odpadéw, jest odpowiedzialny za odzysk lub
unieszkodliwienie wszelkich odpadow powstalych w_ trakcie realizacji robot

stanowiacych przedmiot zaméwienia oraz do wskazania miejsca i procesu

zastosowanego odzyskulub unieszkodliwienia tych odpadéw.

Wykonawca moze powierzyé wykonywanie czesci_ robdt budowlanych

podwykonawcom, z uwzglednieniem postanowien zawartych we wzorze umowy o

roboty budowlane.

Wykonawea zobowiazany jest powierzyé kierowanie robotami kierownikowi budowy,

posiadajacemu uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci wod-

kan.

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie i poniesienie kosztow:

—  cZasowego zajecia gruntow nie nalezacych do Zamawiajacego i kosztéw,optat

i odszkodowan z tym zwiazanych, poniesienia kosztow odszkodowan za szkody

wyrzadzone podczas prowadzenia robét budowlanych,

—  opracowaniaprojektu tymezasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

w pasach drogowych — 0 ile zajdzic taka potrzeba,

—  zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztow

zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy

—  zorganizowaniazaplecza sanitarno-higienicznego naplacu budowy.

—  odtworzenia nawierzchni drog, w ktorych prowadzone byty roboty.

Po stronie Wykonawcy bedzie wytyczenie, biezaca obstuga geodezyjna budowy,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej — z naniesieniem w

panstwowych zasobach maparchiwalnych.

Zorganizowanie zaplecza po stronie Wykonawcy: urzadzenie i utrzymanie zaplecza

Wykonawcy,likwidacja zaplecza Wykonawcy.



23) Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy

wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

5. Wykonawea zobowiazuje si¢ wykonaé prace stanowigce przedmiot zaméwienia w
terminach okreslonych w SWZ, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepisow prawa, w szczegélnosci zgodnie z ustawaz dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1712), zwanadalej ,,ustawa Prawo budowlane”,
oraz zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych umowa,kt6rej
projekt stanowi Zalacznik Nr 5 do SWZ.(wzér umowy)

6. Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub
zaniechanie osdb, za pomoca ktérych Wykonawea bedzie realizowalt umowe, w tym

personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na
terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowaneprzez ten personel, urzadzenia,
sprzet i materialy.

7. Szezegdlowy opis przedmiotu zamdéwienia stanowia zataczniki do SWZ:

1) Dokumentacja projektowa — Zalacznik Nr 6 do SWZ.

2) Przedmiary robot, ktére maja wylacznie charakter pomocniczy i orientacyjny —
Zatacznik Nr 7 do SWZ.

8. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiajacegona realizacje przedmiotu zaméwienia
to RYCZALT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamowienia nalezy uwzglednié
lgcznie wszystkie dane z analizy wynikajace z dokumentacji projektowej, obowiazkéw

Wykonawcy na podstawie wzoru umowy, wnioskéw wyplywajacych z zalecanej do
przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiar robot jest elementem pomocniczym, sam

przedmiar robot nie stanowi podstawy do wyceny robét do wykonania. W przypadku, gdy
w toku prowadzonego postepowania Zamawiajacy dokona zmiany pozycji

przedmiarowych Wykonawea jest zobowiazany uwzglednié je w kosztorysie ofertowym
poprzez dodanie nowych pozycji lub jednoznaczne wskazanie pozycji, w ktérych zmiana
zostata uwzgledniona, o ile Zamawiajacy nie przekaze zmienionych Przedmiaréw.

9. Jezeli gdziekolwiek w SWZ przedmiot zamowienia okreSlony zostat przez wskazanie

znakéw towarowych lub pochodzenia materialow, to Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania materialow rownowaznychw stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem

nie gorszych standardéw technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojecie
material6w rownowaznych nalezy rozumie¢ materiaty/urzadzenia gwarantujace realizacje

robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem oraz zapewniajace
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji

projektowej. Materialy rownowazne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ oraz

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz w Projekcie.
10. Oznaczenie wg wspdlnego stownika CPV:

45000000-7 — Roboty budowlane

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowei roboty ziemne
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciek6w

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw sciekowych

11. Uzyte do budowy materialy budowlane powinny posiadaé wymaganeatesty i aprobaty

techniczne ITB , znak B dopuszczajacy do obrotu oraz spetniaé odpowiednie normy.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ,

obowiazujacymi przepisami oraz normami, przestrzegajac przepiséw BHP oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.



12. Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali we wiasnym zakresie szczegétowej wizji lokalnej w
terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty
i zawarcia umowy. Kazdy z Wykonawcoéwponosi petna odpowiedzialnosé za skutki braku
lub mylnego rozpoznania warunkowrealizacji niniejszego zamowienia.

13. Termin wizji lokalnej Wykonawcy moga uzgodnié z pania Iwona Zaciektel. 532 542 104.
14. Podezas wizji lokalnej nie beda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace

SWZ, aczkolwiek po jej zakoriczeniu Wykonawca moze zlozyé zapytania do SWZ
stosownie do form porozumiewaniasie okreslonych w postepowaniu. Zapis podyktowany
jest koniecznosciq zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurencji i rownego
traktowania.

Rozdziat 4 - Termin wykonania zamoéwienia:

1. Termin realizacji catego zamowienia: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot nastapito w terminie 10 dni od daty

przejecia terenu budowy przez Wykonawce (podpisania protokotu wprowadzenia na

budowe).

Rozdziat 5 - Okres gwarangji jakoSci i rekojmi:

1. Wykonawea udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia - na
okres nie krotszy niz 3 lata. Rozszerzony okres gwarancji na roboty budowlane stanowi -
kryterium ocenyofert.

2. Okres gwarancji, o ktérych mowaw ust. 1 rozpoczynasie w dniu nastepnym po dniu, w

ktorym nastapit odbidr kofcowy robot z wylaczeniem elementow, w ktérych w protokole
odbioru stwierdzono wady. W zakresie tych elementéw okres rekojmi i gwarancji biegnie
od daty podpisania protokotu usuniecia wad.

3. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia,
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji

Jakosci. Okres rekojmi za wady bedzie biegt rownolegle z okresem udzielonej gwarancji
jakosci i wygasnie wraz z uptywem okresu gwaraneji jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi

za wady lub/i gwarancji jakosci beda mogty byé dochodzone takze po uplywie terminu
udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcyistnienie wadylub/i
usterki w okresie objetym gwarancja jakosci.

Rozdzial 6 — Informacja o warunkach udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

1. O udzielenic zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy zloza wraz z oferta

oswiadezenia, a wskazany Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie nie

krotszym niz 5 dni od wezwania, przediozy wymagane w SWZ dokumenty zakresie:

1.1 Zdolnosé techniczna lub zawodowa:

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy zqada zlozenia nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) Wykonawcy, ktorzy nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

sktadaniaofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,

wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegajace na budowie

6



lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, 0 wartosci

kazdej z nich (tj. roboty) réwnej lub wiekszej od wartosci stanowiacej] rownowartos¢

100 tys. zi bez podatku VAT. Zamawiajacy wymaga, aby ww. roboty budowlane

(umowy) dotyczyty sieci w rozumieniu definicji okreslonej w ustawie z dnia 7 czerwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na taczenie kilku odrebnych umdw jednarobote

budowlangw celu osiagniecia wartosci, o ktorej mowaw opisie warunku.

2) Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé: co najmniej jedng osoba

posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania, w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie

obowigzujacych przepisow prawa (lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na

podstawie wezeSniej obowiazujacych przepisow prawa, wystarczajace do realizacji

przedmiotu zamowienia).

1.2 Sytuacja ekonomicznai finansowa:

W celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce warunk6ow udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy zada zlozenia nastepujacych podmiotowych srodk6w dowodowych:

1. Wykonawca spetni warunek jesli wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia, kazdy
rodzaj ubezpieczenia na sume gwarancyjng nie mniejszq niz 100 tys. zt (stownie: ztotych).

2. Wykonawca moze polega¢é na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych

podmiotow, pod warunkiem, ze podmiot ten bedzie uczestniczy! w_ realizacji

zamdwienia jako podwykonawca. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest

udowodni¢ zamawiajacemu,iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymidorealizacji

zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych

podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobowna okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamowienia.

Rozdziat 7 - Przestanki wykluczenia Wykonawcow:

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawea sktada oSwiadcezenie wraz
z oferta.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce:
1) Bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu

popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowaw art. 258

Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktorym mowaw art. 189a Kodeksu karnego,

c) oktérym mowaw art. 228-230a,art. 250a Kodeksu karnegolub art. 46 lubart. 48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystyeznym, o ktorym mowaw art.

165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia



przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, 0 ktorym
mowaw art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystyeznym, o ktérym mowaw art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) pracy maloletnich cudzoziemcow, o ktérym mowaw art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
ezerwea 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarezemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowaw art. 270-
277d Kodeksu karnego,lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowaw ust. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwea 2012 r. 0
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskie} — lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego.

2) Jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorezego, wspélnika
spolki w spdice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w_ spdlce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowaw pkt1.

3) Wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzja
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba, ze Wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uplywem terminu sktadania ofert dokonat platnosci naleznych podatkow,
optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wiqzqace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

4) Wobec ktérego orzeczono zakaz ubiegania siq 0 zaméwieniapubliczne.
5) Jezeli Zamawiajacy moze stwierdzié, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze

Wykonawea zawart z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zaklécenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
zlozyli odrebneoferty, oferty czesciowe, chyba ze wykazq, ze przygotowali te oferty
lub wnioskiniezaleznie od siebie.

6) Jezeli doszto do zaktécenia konkurencji wynikajacego z wezeSniejszego zaangazowania
tego Wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z wykonawca do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i
konsument6w, chyba ze spowodowane tym zaklécenie konkurencji moze byé
wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 8 - Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowal sie z Wykonawcamioraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej.

1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcami odbywa si¢ za pomoca poczty elektronicznej
biuro@mzwiksulejowek.pl.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie w jezyku polskim.



Rozdzial 9 - Osoby uprawione do porozumiewania sie z Wykonawcami

Osoba uprawniona do porozumiewania sig z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych

jest: Iwona Zaciek,tel: 532 542 104, biuro@mzwiksulejowek.pl

Rozdziat 10 - Termin zwiqzania z oferta.

1. Wykonaweajest zwiqzany ofertq od dnia uplywu terminu sktadania ofert przez okres 90 dni.

2. W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigqzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania

oferta zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu 0 wskazywany przez niego okres, nie dluzszy niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowaw ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigqzaniaoferta.

Rozdziat 11 - Wymagania dotyczace wniesienia wadium.

1) Wykonawea przystepujacy do przetargu jest obowiqzany wnies¢ wadium w wysokosci
5 000,00 zt (stownie:pie¢ tysiecy zlotych i 00/100)

2) Wadium moze byé wniesione w jednej lub kilku formach:

a) pienigdzu (deponowane na koncie sum depozytowych), wplacone na konto Banku
Spdtdzielezego w Halinowie Oddziat w Sulejowku 37 8019 0000 2005 8006 1498 0004,

b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowaw art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorezosci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3) Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca sie wylacznie przelewem na_rachunek

Spéldzielezego w Halinowie Oddzial w Sulejowku 37 8019 0000 2005 8006 1498 0004,w
takim terminie, aby najpdzniej przed uptywem terminu skladania ofert, srodki finansowe z

tytulu wadium znajdowaly si¢ na wskazanym wyzej rachunku Zamawiajacego.

4) Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej przyjmuje sie termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiajacego.

5) W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu w ofercie nalezy wpisa¢ numerkontai adres
na ktory nalezy dokona¢ zwrotu wadium.

6) Wadium wniesione w formie innej niz pieniadz nalezy zlozyé w formie oryginatu razem z

oferta, ale nie nalezy zszywa¢ oryginatu wadium razem oferta.
7) Gwarancja bankowalub ubezpieczeniowa lub inny dokument stanowiacy forme wadium

winny spetniaé co najmniej nastepujace wymogi:
a) ustalaé beneficjenta gwarancji, tj. Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w

Sulejowku
b) okresla¢ kwote gwarantowang w zlotowkach,

c) okresla¢ termin waznosci,

d) okresla¢ przedmiot gwarancji,

e) byé gwarancja nie odwolywalna, bezwarunkowa,platng na kazde zadanie.

8) W przypadku nie wniesienia wadium Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego

postepowania, a zlozona przez niego oferta zostanie odrzucona.

9) Zwrot wadium nastapi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, uptywu terminu
zwiazania z oferta lub uniewaznienia postepowania, zwracajac wadium, Zamawiajacy

zwroci jednoczesnie — w przypadku wadium wniesionego w formie niepienieznej — oryginat



dokumentu wadium. W dokumentacji zostanie poswiadczona ,,za zgodnosé z oryginatem”
kserokopia zwréconego dokumentu wadium.

10) W przypadku uchylania sie Wykonawcy od podpisania umowy lub gdy podpisanie
umowy z winy Wykonawcyjest niemozliwe, Zamawiajacy zatrzyma wadium.

Rozdziat 12 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezefi z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy. Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie moze byé wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a) pieniadzu.
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszcezednosciowo-

kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym.
c) gwarancjach bankowych.
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowaw art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorezosci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniqadzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sig w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej
w ofercie.

7. Zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci nieprzekraczajacej 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajacego

wynikajacego z umowy.

Rozdzial 13 — Opis sposobu przygotowaniaoferty.

1. Kazdy Wykonawea moze ztozyé tylko jedna oferte.

2. Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznogci w formie pisemnej. Zamawiajacy nie

dopuszczasktadania ofert w formie faksu lub droga elektroniczna.

3. Oferte nalezy sporzadzié w jezyku polskim w spos6b czytelny, niescieralny. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym powinny byé ztozone wraz z tlumaczeniem na jezyk polski

poswiadezonym przez Wykonawce.

4. Do oferty nalezy zalaczyé oswiadezenia i dokumenty wymienione odpowiednio w
Rozdziale 6 SWZ.

5. Podpisy: Oferta i oSwiadezenia musza byé podpisane przez osobe/osoby upowazniona(e)

reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcdw w obrocie prawnym zgodnie z danymi
ujawnionymi w dokumentachrejestrowych firmy lub osobe(y), ktéra m.in. otrzymata(y)

stosowne petnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osdb 0 ktérych mowa wyzej. Podpis
winien byé czytelny lub opatrzony imienng pieczecig Wykonawcylub Petnomocnika.
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6.

10.

11

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, kopie

dokumentéw dotyezacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiot6w musza byé

poswiadezane za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcelub te podmioty.

Kazda poprawka tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,

uzupelnienie, nadpisanie, etc, musi by¢ parafowana whlasnorecznie przez osob¢(-y)

podpisujaca(-e) oferte.

Kopie dokument6w sktada sie w formie kserokopii poswiadezonej za zgodnosé z

oryginatem przez Wykonawce lub Pelnomocnika zgodnie z ust. 5 i ust. 6.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty.

Oferte nalezy ztozyé w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2021 r. do godz. 09.00

. Wykonawca zamieszcza oferte w zamknietej kopercie (paczce), zapieczetowanej w sposob

gwarantujacy zachowanie w poufnoscijej tresci, skierowanej na adres Zamawiajacego oraz

oznaczonej nazwa i adresem Wykonawcy (adres do korespondencji wraz z tel./fax.

kontaktowym)i opisanej w nastepujacy sposdb:

 

Nazwai adres Wykonawcy

Tel. Kontaktowy

Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Sulejowku

ul. Piastowska 2,05-070 Sulejowek

Sekretariat

OFERTAna zadanie: ’Budowasieci wodociagowej w ulicach:ul. Popieluszki,
bocznej od ul. Szklarniowej, ul. Truskawkowej, ul. bez nazwy od ul. Sobieskiego do

Batorego, ul. bez nazwy od ul. Sobieskiego przebudowa z 40 na 110. sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach: boczna od ul. Szklarniowej,

ul. Popietuszki, ul. Marianska”

Nie otwieraé przed 19.05.2021 r. i godz. 09.15  
 

2. Oferte nalezy zlozyé z wymaganymizalacznikami:

1) Oferta zgodnie z formularzem stanowiacym Zalacznik Nr 1 do SWZ.
2) Aktualne na dzien sktadania oferty oSwiadczenie Wykonawcy (w oryginale)

stanowiace wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z

postepowania, o tresci zgodnej ze wzorem stanowiacym Zalqeznik Nr 2 do SWZ.
3) Wykaz robot Zalacznik Nr 3 do SWZ.
4) Wykaz osdb Zatacznik Nr 4 do SWZ.
5) Wadium - wymagania dotyczace wadium zostaly opisane w Rozdziale 11 SWZ.

3. Zamawiajacy odrzucioferte jezeli:
1) Zostata zlozona po terminie sktadania ofert.
2) Zostala zlozona przez wykonawce:

a) podlegajacego wykluczeniu z postepowania lub

b) niespelniajacego warunkow udzialu w postepowaniu,lub

c) ktory nie zlozy! w przewidzianym terminie oSwiadczenia o niepodleganiu

wykluczeniu lub podmiotowego srodka dowodowego, potwierdzajacych brak podstaw
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wykluezenia lub spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, przedmiotowego
Srodka dowodowego,lub innych dokumentéw lub oswiadezen,

3) Jest niezgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4) Jest niewaznana podstawie odrebnych przepiséw.
5) Jej tresé jest niezgodna z warunkami zaméwienia.
6) Nie zostata sporzadzona lub przekazana w sposdb zgodny z wymaganiami

technicznymioraz organizacyjnymi sporzadzania lub przekazywaniaofert okreslonymi
przez zamawiajacego.

7) Zostata zlozona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8) Zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia.
9) Zostata zlozona przez wykonawce niezaproszonego do sktadaniaofert.
10) Zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu.
11) Wykonawea w wyznaczonym terminie zakwestionowat poprawienie omytki.
12) Wykonaweanie wyrazil pisemnej zgody naprzedtuzenie terminu zwiazaniaoferta.
13) Wykonawea nie wyrazil pisemnej zgody na wybor jego oferty po uptywie terminu

zwiazaniaoferta.
14) Wykonawca nie wnidst wadium, lub wnidst w sposdb nieprawidlowy lub nie

utrzymywat wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwiqzania oferta lub zlozyt
wniosek o zwrot wadium.

15) Jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwopublicznelubistotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwalub interesu nie mozna zagwarantowaé w inny sposdb.

Rozdziat 14 Sposéb oraz termin skladaniaofert.
1. Oferty nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajacego:ul. Piastowska 2/ Sekretariat / 05 — 070

Sulejéwek nie pozniej niz do dnia 19.05.2021 r. godz.09.00

W przypadku ofert przestanych do Zamawiajacego poczta lub za pogrednictwem kuriera
za termin zlozenia oferty uznaje sig date i godzine potwierdzenia odbioru przesytki przez
Zamawiajacego

Ziozenie oferty w miejscu innym niz podane wyzej moze skutkowaé niezachowaniem

terminu wyznaczonegonasktadanie ofert z winy Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego:ul. Piastowska 2/Zamawiajacy wskaze
pok6j w dniu otwarcia/ 05-070 Sulejowek w 19.05.2021 r. godz.09.15.

Rozdziat 15 — Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 19.05.2021r. 0 godzinie 09:15.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacjeo:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawcow,ktorych oferty zostaly otwarte.

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdziat 16 — Sposéb obliczania ceny.

1. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiajacego na realizacje przedmiotu
zamowienia to RYCZALT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zaméwienia nalezy
uwzgledni¢ tacznie wszystkie dane z analizy Dokumentacji projektowej (projekt
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budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych),

obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych ze wzoru umowy, wnioskéw wyplywajacych z
zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiar robét jest elementem
pomocniczym, sam przedmiar robot nie stanowi podstawy do wyceny robét do wykonania.

2. Cena za wykonanie zamowienia musi byé kompletna, jednoznaczna i ostateczna.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu zamdéwienia nie moze byé
podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego.

3. Wykonawcaoblicza cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia w ziotych polskich (PLN)
znaliczeniem podatku VAT (23%). Zastosowanie przez Wykonawcestawki podatku VAT
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towaréw uslug oraz podatku akcyzowego

spowoduje odrzucenie oferty. Jezeli Wykonawca uzna, ze w postepowaniu powinna byé

zastosowana inna stawka podatku VAT niz podana przez Zamawiajacego, powinien
zwrocié sie z zapytaniem na pismie do Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia.

4. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiqzku podatkowego u
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami 0 podatku od towaréwi ustug, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktory miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawea skladajac

oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u
Zamawiajacego obowiqzku podatkowego, tj. koniecznosci odprowadzenia

bezposrednio przez Zamawiajacego podatku. VAT do wlasciwego Urzedu
Skarbowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub
Swiadezenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez
kwoty podatku.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie Wykonawcy:
— oczywiste omytki pisarskie.

— oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.

— inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja warunké6w zamowienia,
niepowodujace istotnych zmianw tresci ofert

— niezwtocznie zawiadamiajac 0 tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

Rozdziat 17 - Opis kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wagtych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przyjal nastepujace kryteria
przypisujac im wage:

1) cena brutto: 70 pkt

2) rozszerzony okres gwarancji: 30 pkt

Ad. 1)
Cenabrutto za realizacj¢ catego zamdwienia C — wedtug nastepujacego wzoru:

najnizsza cena ofertowabrutto

CH wnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn x 70,

cena oferty badanej brutto

gdzie:

C — ilosé punktow badanej oferty w kryterium ceny
70 pkt — waga kryterium
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Obliczenia dokonywane beda z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku.
Z tytulu kryterium cena brutto Wykonawca moze uzyska¢é maksymalnie 70 pkt.

Ad. 2)
Rozszerzony okres gwaranqji na przedmiot zaméwienia G — Zamawiajacy dokona oceny
oferty na podstawie oswiadcezenia zlozonego w formularzu oferty. Przy ocenie
rozszerzonego okresu gwarancji bedzie punktowanaoferta z zaoferowanym dodatkowym
okresem gwarancji. Punkty zostana przyznane Wykonawcy wedtug ponizszej zasady:

 

 

 

 

Liczba przyznanych
Minimalny Olenamany Ostateczny punktéw w

dodatkowy . :
wymagany shucsaarenci okres gwarancji kryterium —

okres gwarancji wynoszacy J wyniesie rozszerzony okres

gwarangji /pkt/

wynosi 3 lata 1 rok 4 lata G=10

wynosi 3 lata 2 lata 5 lat G=20

wynosi 3 lata 3 lata 6 lat G=30       
Minimalny, wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce okresu gwarancji krotszego niz minimalny, wymaganyokres 3 lat — Zamawiajacy
oferte odrzuci.

Wykonawca zobowiazany jest podaé w formularzu oferty jeden z czterech nizej wymienionych
dodatkowych okres6w, o ktory zostanie wydtuzona 3 letnia gwarancja na przedmiot
zam6wienia:

> ododatkowy 1 rok,

> o dodatkowe2 lata,

> o dodatkowe 3 lata.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaze oferowany dodatkowy okres gwaraneji dluzszy niz 3
lata, przyjmuje sie, ze udzieli on gwarancji na okres wskazanyw ofercie, jednakze w kryterium
gwarancji otrzyma on maksymalna (w tym kryterium) liczbe 30 pkt.

W_przypadku, gdy Wykonawea nie poda lub_niewlasciwie poda ww. dodatkowy_ okres
gwarancji, tzn. nie wskaze jednej z 3 powyzszych mozliwosci, Zamawiajacy nie przyzna
punktéw kryterium ocenyofert — rozszerzony okres gwarancji.

Z tytutu kryterium ,,Rozszerzony okres gwarancji” Wykonawca moze uzyska¢é maksymalnie
30 pkt.

1. Za najkorzystniejszqa zostanie uznana oferta, ktora nie zostanie odrzucona, spelni
wymogi Regulaminu i SWZ oraz uzyska tacznie najwieksza taczna liczbe punktow —
W:

W=C+G
2. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnosciq do dwéch miejse po przecinku.

3. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mdgt dokonaé wyboru najkorzystniejszej

oferty ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej ilosci przyznanych
punktow, wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
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okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene.
Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢é cen wyzszych niz

zaoferowane w uprzednio zlozonych przez nich ofertach.

Rozdziat 18 Wykaz podmiotowych Srodké6w dowodowych skladanych na wezwanie.

Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawce, ktorego oferta
zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni,
aktualnych na dzien zlozenia, nastepujacych podmiotowych srodkow dowodowych:

1. Potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia:

1) ZaSwiadezenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawcanie zalega z oplacaniem podatkowi oplat, wystawionego nie wezesniej niz
3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkow lub

oplat wraz z zasSwiadczeniem Zamawiajacy zada zlozenia dokument6w
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu skladania wnioskéw o
dopuszezenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert

Wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkow lub oplat wraz z odsetkami lub
grzywnamilub zawart wiazace porozumienie w sprawiesplat tych naleznosci.

2) Zaswiadezenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej

Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wlasciwego oddziatu regionalnego lub
wiasciwej placdwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacego, ze Wykonawcanie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia

spoteczne i zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed jego
zlozeniem, a w przypadku zalegania z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z zaSwiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiajacy zada

zlozenia dokumentow potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem

terminu skladania ofert Wykonawca dokonat platnosci naleznych sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart

wiazace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidengji i

Informacji o Dzialalnosci Gospodarezej, sporzadzonych nie wezesniej niz 3 miesigce
przed jej zlozeniem,jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisudorejestru lub ewidencji.

4) Kosztorys ofertowy z podzialem na poszezegolne zadania.

2. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodk6w dowodowych,jezeli:

1) Moze je uzyskaé za pomoca bezplatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w

szezegOlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne. o ile
Wykonawea wskazat w jednolitym dokumencie dane umoZliwiajace dostep do tych
Srodkow.

2) Podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadezenie, ktorego tres¢ odpowiada
zakresowi o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkow udzialu

w postepowaniu.
3. Wykonaweanie jest zobowiazany do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych,

ktore Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢i aktualnos¢.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego- sktada informacje z odpowiedniegorejestru,

takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku brakutakiego rejestru, inny rownowazny
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dokument wydany przez wlasciwy organ sqadowy lub administracyjny kraju, w ktorym
Wykonawca masiedzibe lub miejsce zamieszkania.

2) Zaswiadczenia, 0 ktorym mowaust. 1 pkt. 1), zaswiadezenia albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonaweanie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spotecznelub zdrowotne, o ktorych mowaw ust.1 pkt. 2), lub odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, 0 ktérych mowa w ust. 1. pkt. 3) - sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca masiedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio,ze:

a) nie naruszyt obowiazkow dotyczacych ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywaminie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawarl uktadu z wierzycielami, jego dziatalnosé gospodareza
nie jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

5. Dokument, o ktérym mowaw ust. 4 pkt. 1), powinien byé wystawiony nie wezeSniej
niz 6 miesigcy przed jego ztozeniem.

6. Dokumenty, o ktérych mowaw ust. 4. pkt. 2), powinny byé wystawione nie wezesniej
niz 3 miesiace przed ich zlozeniem.

7. Wykonawcanie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w Rozdziale 7,
pkt1, jezeli udowodni Zamawiajacemu,ze spetnit tacznie nastepujace przestanki:

1) Naprawil lub zobowigzat sig do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym  poprzez
zados¢uczynienie pieniezne.

2) Wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwiazane z_ przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie wspdlpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w
tym organamiScigania, lub Zamawiajagcym.

3) Podjal konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:
a) zerwal wszelkie powiazania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidiowe postepowanie Wykonawcy,
b) zreorganizowaltpersonel,

c) wdrozy! system sprawozdawezoscii kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania

przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyezace odpowiedzialnosci i odszkodowan za

nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.
8. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceczynnosci, o ktérych mowaw ust.

7, sq wystarczajace do wykazania jego rzctelnosci, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy.Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 7, nie sq wystarczajace do wykazania jego rzetelnogci, Zamawiajacy
wyklucza Wykonawce.

Rozdziat 19 — Informacje o formalnosciach, jakie musza zostaé dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Wykonawea, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiazek
zawrzeé umowe w sprawie zaméwienia na warunkach okreglonych w projektowanych
postanowieniach umowy, ktére stanowiqg Zalacznik do SWZ. Umowa zostanie
uzupelniona 0 zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.
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2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego Zamawiajacy moze dokonaé

ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w_ postepowaniu
Wykonawcow albo uniewaznié postepowanie.

Rozdziat 20 —- Projektowane postawienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktére zostang wprowadzonedotreSci tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, ktére zostana
wprowadzonedotresci tej umowy, okreslone zostaty w zataczniku do SWZ.

Rozdzial 21 - Zmiana umowy.

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) Gdy wystapiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe

wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za kt6ére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2) Gdy wystapi koniecznosé wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia

zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwakolizji z planowanymilub rownolegle prowadzonymiprzez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) Wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji paristwowej, kt6re nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé¢,

4) Gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sq zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

5) Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyezyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) Wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodniez jej
postanowieniami.

7) Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug — w tym przypadku ulegnie

zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, zgodnie z nowa stawka
podatku.

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej

ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach

kapitalowych,jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce.
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Rozdziat 22 - Informacje dodatkowe dotyczace skladania ofert.

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dotaczone moga byé uzyte jedynie w
celu sporzadzenia oferty.

2. Wykonawcaprzedstawia oferte zgodnie z wymaganiamiokreslonymiw niniejszej SWZ.
3. Wykonawea ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.
4. Zamawiajacy nie przewiduje:

1)  Sktadania ofert wariantowych.

2) Aukcji elektronicznej.

3) Sktadania ofert czesciowych,

4) Zawarcia umowy ramowej.

5) Rozliczenia w walucie innej niz zioty polski.

Rozdziat 23 —- Klauzura informacyjna dotycezaca RODO.

Niniejsza informacja dotyezy danych osobowych,ktére zbiera Miejski Zaklad Wodociagéwi
Kanalizacji w Sulejowku, wysylajac zapytanie ofertowe, prowadzac postepowanie przetargowe
lub inne postepowanie majgc na celu wytanianie dostawcy lub kontrahenta.
1) Administratorem Pafstwa danych osobowych jest Miejski Zaklad Wodociagow i

Kanalizacji (MZWiK)z siedziba w Sulejéwku (dalej: my). Moznasie z nami skontaktowaé
W nastepujacy sposdb:

O_ listownie na adres:ul. Piastowska 2, 05-070 Sulejowek
przez e-mail: iodo@mzwiksulejowek.pl
O  telefonicznie: 22 783 01 65

UO osobiscie z Inspektorem Danych Osobowych.
2) Inspektor ochrony danych
Wyznaczylismy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z ktéra moga sie Panstwo
kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem moznasie
kontaktowaé¢ w nastepujacy sposdb:

a) listownie na adres: ul. Piastowska 2, 05-071 Sulejowek
b) przez e-mail: iodo@mzwiksulejowek.pl
c) telefonicznie: 22 78301 65

d) osobiscie, w siedzibie MZWiK przy ul. Piastowska 2

3) Zakres informacji
Zamawiajacy informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowychnaterenie
Polski w odniesieniu:

a) osdb fizyeznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza, ubiegajacych sie o
dopuszezenie do udzialu w Postepowaniu.

b) pracownikéw, wspotpracownikow, przedstawicieli, pelnomocnikow,
podwykonawcéw lub reprezentantow podmiotow innych niz osoby fizyczne,
ubiegajacych sie o dopuszezenie do udziatu w Postepowaniu lub bedacymi
podwykonawcamitakich podmiotow.

c) innych osdb, ktérych dane przetwarzamy w celach weryfikacji zlozonych ofert lub
wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w Postepowaniu

1) Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe podawaneprzez Kontrahentéw w zwiazku z prowadzeniem postepowania,
ktore mozemy przetwarzaé¢to:
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a) imi¢ i nazwisko, firma, adres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,

b) numery posiadane we wlasciwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer
PESEL),

c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numertelefonu lub faxu,

d) stanowisko zajmowane przez Panstwa w ramach Paristwa organizacji lub pelniong

funkcje,
e) posiadane doswiadczenie lub uprawnienia.
f) inne dane zawarte w oswiadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych w

danym Postepowaniu, w tym w szczegélnosci specyficzne numery identyfikacyjne

niebedace numerami nadawanymi powszechnie (np. numerlegitymacji stuzbowej lub

zawodowej, numer rachunku bankowego,tytul zawodowy, wyksztalcenie).

Podanie danych okreslonych powyzej jest dobrowolne, lecz niezbedne dla prowadzenia
Postepowania oraz innych dziatan prowadzacych do zawarcia umowy pomiedzy Oferentem a

MZWiK w Sulejowku. W przypadku, gdy Postepowanie nie prowadzi do zawarcia przez
Panstwa umowy bezposrednio ze MZWiK w Sulejowku , podanie danych osobowych moze
byé Panstwa obowiazkiem stuzbowym lub moze byé niezbedne do zawarcia umowy pomiedzy
Panstwem a podmiotem trzecim (np. gdy sq Panstwo podwykonawca Oferenta).

Konsekwencjq niepodania danych jest brak mozliwosci uczestniczenia w Postepowaniu.
2) Dane zbierane z innych zrdédet

Mozemy pozyskiwaé Panstwa dane osobowez publicznie dostepnych zrddel, takichjak rejestry
przedsiebiorcéw CEIDG lub KRS celu weryfikacji podanych przez Panstwa informacji.

Zakres przetwarzanych danych bedzie w takim przypadku ograniczony do danych dostepnych
publicznie w odpowiednichrejestrach.

Mozemy rowniez pozyskiwa¢ Panstwa dane osobowe od podmiotow, w ktdrych sa Paristwo

zatrudnieni, lub kt6rego sq Panstwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie
w takim przypadku informacje konieczne do prowadzenia Postepowania oraz kontaktu z
Oferentem, np. informacje o ustaniu Panstwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie
danych kontaktowych.

Mozemy pozyskiwaé takze dane osobowe podwykonawcow Oferentow od Oferentow, ktorzy
dostarezyli MZWiK w Sulejowku takie dane w ramach Postepowania.

3) Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych
Podstawy prawneprzetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowetylko wtedy, gdy:

a) przetwarzanie jest niezbedne do wypetniania zobowiazan umownych wobecPanstwa,

jezeli sa lub bedq Panstwo strona umowy zawartej ze MZWiK w Sulejowku(art. 6 ust. 1
lit. b RODO).
b) przetwarzanie jest niezbedne do podjecia czynnosci przed zawarciem umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO) - w zakresie danych osobowych oséb prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza, z ktorymi MZWiK w Sulejowku moga zawrze¢é umowe.
c) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiazania sie z naszych obowiqzkow prawnych
lub wprost nakazuje nam to przepis prawa(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — w zakresie danych

osobowych zawartych w dokumentach podlegajacych archiwizacji na podstawie
przepisOw prawa.
d) przetwarzanie jest niezbedne dla realizacji uzasadnionych interessow MZWiK w

Sulejowku lub strony trzeciej i nie wplywa nadmiernie na Panstwa interesy ani

podstawoweprawai wolnosci(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych

osobowychnatej podstawie zawsze staramy sie zachowaé rownowage miedzy naszym
uzasadnionym interesem a Panstwa prywatnoscia.

4) Takimi uzasadnionymiinteresami sa:

a) weryfikacja zlozonych ofert oraz wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

Postepowaniu.
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5)

b) umozliwienie MZWiK w Sulejéowku kontaktu z Oferentami.
c) weryfikacja potencjalu i doswiadczenia Oferenta i mozliwoéci wykorzystania

informacji w innych Postepowaniach (tworzenie bazy dostaweéw) prowadzonych
przez MZWiK w Sulejowku.

d) przechowywanie dokumentacji dla celow wykazania spelnienia obowiazkow
wynikajacychz rozliczenia dofinansowania ze srodkéw publicznych.

e) zapobieganie oszustwom oraz dziatalnosci przestepezej.
f) prowadzenie proceséw audytu wewnetrznego w MZWiK w Sulejowku.
g) ustalanie lub dochodzenie przez MZWiK w Sulejéwku prowadzace Postepowanie

roszezen cywilnoprawnych w ramach prowadzonej dziatalnogci, a takze obrona
przed takimi roszczeniami.

h) weryfikacja Oferentéw w publicznych rejestrach.
i) Okresy przetwarzania danychustalone dla poszezegé|nych celéw.
Dane osobowesa przetwarzane jedynie w okreslonym celu i w zakresie koniecznym dla
jego osiagni¢gcia oraz tak dtugo, jak jest to niezbedne. Ponizej zostaly wymienione
podstawowecele, jakie realizuje

 

Cel przetwarzania Okres przetwarzania
 

Obstuga Postepowania Okres trwania Postepowania
 

 
Przechowywanie dokumentacji dla celow
wykazania spelnienia obowiazkow

wynikajacych z przepis6w prawa, w
szezegdlnosci ustawy o rachunkowosci i
ustawy - Ordynacja podatkowa

prawa— codo zasady sq to okresy 5-letnie 
 

Niezaleznie od powyzszych okresow, Paristwa dane moga byé przetwarzane przez MZWikK w
Sulejéwku:

a)

b)

6)

dla celo6w ustalania lub dochodzenia przez MZWiK w_ Sulejowku_ roszczen
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej dziatalnosci, a takze obrony przed takimi
roszezeniami — przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszezen, tj. co do
zasady nie dluzej niz przez 7lat od zajscia zdarzenia skutkujacego powstaniem
roszezenia
w  celach wykazania spelnienia obowiazké6w wynikajacych z_ rozliczenia
dofinansowania ze srodkow publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w
umowachoraz we wlasciwych przepisach regulujacych udzielanie dofinansowania — co
do zasady sq to okresy 5-letnie.
Prawa oferent6w zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji

Przystuguja Pafistwu nastepujace prawa zwiqzane z przetwarzaniem danych osobowych:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych.

na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych*.
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowaw art.
18 ust. 2 RODO **.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna
Pani/Pan,ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyezacych narusza przepisy
RODO.

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazkuz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawodo usuniecia danych osobowych.
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktérym mowaw art. 20 RODO.

20

Okres wskazany we wlasciwych przepisach

 



na podstawie art. 21 RODO prawosprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjestart. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Rozdzial 24 — Inne informacje

1. Uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli zaistnieje jedna z

przestanek:

1) nie zlozono zadnego wniosku o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej

oferty,

2) wszystkie zlozone wnioski o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu albo oferty

podlegaty odrzuceniu,

3) cenalub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszq cena przewyzsza kwote,

ktorg zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze

zamawiajacy moze zwiekszyé te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,

4) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub

wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

wezesniej przewidzie¢,

5) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wadqa uniemoZliwiajaca

zawarcie niepodlegajqacej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

6) wykonawcanie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

lub uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zaméwieniapublicznego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nierealizowania etapu lub etapdw,

stanowiacych przedmiot niniejszego zamowienia bez podania przyczyn. W tej sytuacji

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie (zmniejszeniu), 0 kwote okreslona na

realizacje zaniechanego etapu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Rozdzial 25 Spis zalacznikéw do SWZ:

N
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Zatacznik Nr 1— Wzoroferty

Zatacznik Nr 2 — Wz6r oSwiadezenia Wykonawcyo braku podstaw do wykluczenia z
postepowania

Zatacznik Nr 3 — Wykaz wykonanych robot
Zatacznik Nr 4 — Wykaz oséb
Zatacznik Nr 5 — Wzor umowy

Zatacznik Nr 6 — Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany, Specyfikacje
techniczne)
Zatacznik Nr 7 — Przedmiary robot
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