Treść została opublikowana 13.02.2019r godzina 07:47
UWAGA: Sprawdź zawartość treści oraz załączonych plików opublikowanego ogłoszenia.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 21-02-2019
Drukuj

Numer ogłoszenia
1164019
Edytuj

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
Oferty są składane w formie pisemnej, a nie w formie elektronicznej.
Skreśla się w pkt. Adres e-mail, na który należy składać oferty : oferta.pil@wp.pl
1. Zmienia się na :
Termin realizacji zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – do 31.12.2020r. a w tym terminie:
− do 6 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
− do 8 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie branżowych projektów wykonawczych, STWiORB
oraz uzyskanie w tym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zmienia się :
1. Oferty należy składać do dnia 21.02.2019r do godziny 10:00 w sekretariacie budynku siedziby Spółki
przy ul. Wojska Polskiego 29 w Jastrowiu.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.02.2019r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – sala
konferencyjna.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 21.02.2019r do godziny 10:00 w sekretariacie budynku siedziby Spółki
przy ul. Wojska Polskiego 29 w Jastrowiu.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.02.2019r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – sala
konferencyjna.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
oferta.pil@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ryszard Dąbrowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie
ogłoszenia
602473471

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji
pozwolenia na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą
urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod
nazwą „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu”.
Roboty budowlane będą polegały na modernizacji i rozbudowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
ścieków w Jastrowiu zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej na działkach nr 2214, 2228 opartej o proces
niskoobciążonego osadu czynnego, do przepustowości Qśrd =1200,0 m3/d dla RLM 8745, oczyszczającej
ścieki z miejscowości Jastrowie oraz docelowo miejscowości Samborsko, Brzeźnica i Sypniewo. W
ramach zadania część z obiektów istniejącej oczyszczalni zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb
nowej oczyszczalni.
Zadanie obejmuje również demontaż istniejącego systemu oczyszczania ścieków.
Modernizację i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić na pracującym obiekcie tzn. bez przerw
technologicznych w procesie oczyszczania ścieków.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Jastrowie poza obszarem zabudowy.
Do oczyszczalni prowadzi droga dojazdowa utwardzona.
Teren oczyszczalni oddzielony jest ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich.
Oczyszczalnia posiada przyłącze wodociągowe oraz przyłącze energetyczne.
Właścicielem działek nr 2214, 2228 Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Jastrowiu, 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Młynkówka.
Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na
wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: złotowski Miejscowość: Jastrowie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem projektu jest :
Poprawa ochrony środowiska i zapewnienie odbioru oraz oczyszczenia ścieków komunalnych od
mieszkańców Gminy Jastrowie poprzez modernizację z rozbudową biologiczno-mechanicznej oczyszczalni
ścieków, opartej o proces niskoobciążonego osadu czynnego, do przepustowości Qśrd =1200,0 m3/d, RLM
8745 oczyszczającej ścieki z miejscowości Jastrowie oraz docelowo miejscowości Samborsko, Brzeźnica i
Sypniewo.

Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie obejmuje:
1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód,
uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
2) sporządzenie branżowych projektów wykonawczych,
3) przygotowanie wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego,
4) obsługę geodezyjną,
5) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych projektów,
6) dostawę urządzeń, instalacji i wyposażenia oczyszczalni,
7) wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami oraz oświetleniem,
8) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem
zmodernizowanej oczyszczalni w użytkowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
9) wykonanie rozruchu oczyszczalni,
10) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z
zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej
eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków,
11) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni,
12) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
13) wykonanie tablic informacyjnych,
14) oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w
szczególności oznakowanie:
a) dróg ewakuacyjnych,
b) lokalizacji sprzętu ppoż,
c) armatury, urządzeń, instalacji,
d) miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji,
e) informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji,
15) wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do odbioru
końcowego i odbioru pogwarancyjnego,
16) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
1.3. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej i współpracy z Zamawiającym.
1.3.1. Zakres prac przedprojektowych:
1) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych warunków posadowienia elementów Obiektu i
sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania zadania w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i na nośniku cyfrowym,
2) wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów i ich kwalifikacja do odpowiedniego zaprojektowania
zakresu robót.
1.3.2. Wykonanie dokumentacji projektowej, na która składać się będą:
a) projekt architektoniczno - budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę, w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym,
b) projekty wykonawcze branżowe w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym,
c) projekt organizacji i przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni ścieków,
d) wytyczne do opracowania Planu BIOZ,

e) wytyczne do realizacji budowy uwzględniające wymagania ochrony środowiska naturalnego,
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) w 2 egzemplarzach
wersji papierowej i na nośniku cyfrowym,
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
g) pozwolenia wodno-prawnego – ostatecznej decyzji,
h) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.3.3. Wymagania i wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej :
1.3.3.1. Wymagania projektowe :
1) wykorzystanie ścieków oczyszczonych, jako źródło wody dla instalacji wody technologicznej,
2) wykonanie nowej instalacji wody technologicznej na potrzeby płukania prasy,
3) wykonanie nowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przewody technologiczne
sprężonego powietrza i instalacji dozowania PIX,
4) wykonanie nowej sieci elektrycznej niskiego napięcia zasilającej nowe urządzenia oczyszczalni (
zasilanie oczyszczalni ścieków w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącego złącza kontrolnopomiarowego zlokalizowanego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków ),
5) oświetlenie oczyszczalni ścieków pozostawia się bez zmian.

Kod CPV
45000000-7

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie –
do 31.12.2020r. a w tym terminie :
− do 4 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
− do 6 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie branżowych projektów wykonawczych, STWiORB
oraz uzyskanie w tym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpowiedzi na zapytania i zmiana ZOf
Wzór umowy
Oświadczenie RODO
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób
Zobowiązanie
Oświadczenie o wykluczeniu
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności
Nie określa się

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd
=1200,0 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł netto, dla której został podpisany protokół odbioru
robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót
budowlanych i załączonych dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
B1) Zespołem projektowym w składzie :
− Projektant branży konstrukcyjno budowlanej – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w
tych specjalnościach; oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
− Projektant branży sanitarnej– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na
wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych
specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty
uzyskania uprawnień) na minimum 2 projektach obejmujących swoim zakresem realizację robót
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min.
Qśrd =1200,0 m3/d ukończonych protokołem odbioru.
− Projektant branży elektrycznej i AKPiA– osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie
prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach,
B2) Zespołem wykonawczym w składzie :
− Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym
stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat
doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy (licząc od daty uzyskania
uprawnień) na minimum zakończonych 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem realizację robót
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min.

Qśrd =1200,0 m3/d i wartości robót nie mniejszej niż 3 mln zł netto,
− Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie
prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień) na
minimum 2 zadaniach obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na
budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd =1200,0 m3/d ukończone
protokołem odbioru,
− Kierownik robót elektrycznych i AKPiA– osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w
tych specjalnościach,
− Technolog oczyszczania ścieków – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne
oraz doświadczenie zawodowe w zakresie technologii oczyszczalni ścieków.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 1 200 000 zł ( słownie : jeden milion dwieście tysięcy złotych ).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w
PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
(strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu w BK. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych
danych finansowych.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy zawarte są w załączniku Nr 7 Wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie pkt. 12) rozdziału VII ZOf,
2) oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2,
1.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 2.
1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze
wskazaniem w pkt. 1.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) wykazu 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, wg załącznika Nr 5 wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika Nr 4;
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1. CENA wykonania zamówienia - 90%
C = [C min / C bad] x 90
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej
2. Doświadczenie kadry technicznej – 10%
- kierownik budowy :
Doświadczenie przy budowie, modernizacji8 i rozbudowie oczyszczalni o min. Q śrd = 1200 m3/d Ilość
przyznanych punktów za projekty które zostały zrealizowane
20
3- 4 5
5 i więcej 10
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:
P=C+K
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu :
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę, który będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo o którym mowa w
art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o
którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo skarbowe,
przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2),
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności,
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów,
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu,
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych,
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz

z 2016 r. poz. 437 i 544),
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
12) wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),
13) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
14) wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja wykonawcy nastąpi na podstawie złożonego wypisu z rejestru lub wypisu z CEiIDG,
oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
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