Gdańsk, dnia 18 sierpnia 2016 roku

GDAŃSKA FUNDACJA WODY
ogłasza
przetarg nieograniczony - znak: GFW/N/1/2016
na budowę konstrukcji żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika fermentacyjnego,
zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach
zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem
fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym,
zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na
terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9
80-882 Gdańsk
NIP: 583-10-18-554
REGON: 190869615
KRS: 0000021610
tel. 58 305 54 30
faks 58 741 81 50
e-mail sekretariat@gfw.pl
Rodzaj Zamawiającego: Fundacja.

II. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia
przekraczającej kwotę 30 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie „Regulaminu
udzielania zamówień przez Gdańską Fundację Wody, których wartość jest równa lub przekracza
równowartość kwoty netto 30 000 euro”.
Adres strony internetowej, na której dostępny jest Regulamin: www.gfw.pl.

UWAGA: niniejszy przetarg nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

III.ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONA ZOSTAŁA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
www.gfw.pl .
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest budowa konstrukcji
żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika
na substraty płynne) w ramach zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej
o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzysząca, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem
fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem wstępnym na
substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina
Skarszewy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Niwelacja terenu;
2) Roboty ziemne;
3) Roboty konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 3;
Uwaga:
1. Rzędne posadowienia zbiorników winny być zgodne z projektem wykonawczym i lokalizacją
według rysunku PZT-01 zawartym w Projekcie Zagospodarowania Terenu - część opisowa,
w zakresie dotyczącym budowy zbiorników oraz rysunkowa - w zakresie lokalizacji zbiorników
2. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót zastosowania rozwiązań równoważnych
Wykonawca obowiązany będzie sporządzić we własnym zakresie i na swój koszt kompleksowy
projekt wykonawczo-montażowy budowy zbiorników zgodny z wydanym pozwoleniem na
budowę, wykonany i podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzającego wraz
z oświadczeniem o jego kompletności i zgodności z prawem budowlanym i normami; projekt taki
będzie wymagał uzgodnienia z Zamawiającym oraz projektantem wykonującym nadzór autorski
nad wykonaniem projektu objętego pozwoleniem na budowę stanowiącym część SIWZ.
3. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania
Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej,
4. Wykonawca robót będzie zobowiązany do współpracy z innymi wykonawcami robót
prowadzącymi prace na podstawie odrębnych umów na terenie budowy.
3. OPIS I CHARAKTERYSTYKĘ ROBÓT BUDOWLANYCH objętych niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia zawiera:
a) Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy
40KWe wraz z infrastrukturą towarzysząca tj: silosami na kiszonkę, zbiornik fermentacyjny,
zbiornik pofermentacyjny, plac manewrowy, zbiornik wstępny na substraty płynne oraz kontenery
techniczne na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy, autorstwa:
 mgr inż. Bronisława Chyły (uprawnienia budowlane nr POM/0119/POOK/09
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek POIIB nr ewid. POM/BO/0263/09)
 mgr inż. Filipa Sobiczewskiego (uprawnienia budowlane nr POM/0298/PWOD/09
w specjalności drogowej, członek POIIB nr ewid. POM/BD/0022/10)
 mgr inż. Marka Maliszewskiego (uprawnienia budowlane nr POM/022I/PWOS/14
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek POIIB nr ewid.
POM/IS/0167/15)
 mgr inż. Marcina Hanioszyna (uprawnienia budowlane nr POM/0197/PWOE/10
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, członek POIIB nr ewid. POM/IE/0042/11)
z listopada 2015 r., zatwierdzony ostateczną decyzją Starosty Starogardzkiego
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nr AB.6740.9.133.2015 z dnia 31.12.2015 r. o pozwoleniu na budowę,
w zakresie:
 Projekt Zagospodarowania Terenu - część opisowa w zakresie dotyczącym budowy
zbiorników oraz rysunkowa w zakresie lokalizacji zbiorników Rys PZT-01,
 Projekt budowlany branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych
z posadowieniem zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz
zasypaniem i zagęszczeniem wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników –
opis oraz rysunki B002, B003 (bez konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty,
rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez
izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku
pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie z projektem;
 Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej w zakresie robót ziemnych związanych
z posadowieniem zbiorników żelbetowych, izolacji, budową konstrukcji zbiorników oraz
zasypaniem i zagęszczeniem wykopów oraz wykonanie wałów ziemnych wokół zbiorników –
opis oraz rysunki B002, B003 (bez konstrukcji wsporczych stalowych, tj. drabinki, podesty,
rura stalowa i dach oraz izolacji termicznej pionowej powyżej poziomu wałów), B004 (bez
izolacji termicznych pionowych powyżej poziomu wału oraz dachu). Uwaga: w zbiorniku
pofermentacyjnym należy wykonać słup centralny zgodnie z projektem., K-02-01 do 03, K0301 do 04, K-04-01 do 05, wykazy stali zbrojeniowej;
b) Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla Projektu: Szkoleniowo - badawcza
mikrobiogazownia rolnicza na terenie Zespołu Szkół Rolniczych (ZSR) w Bolesławowie, gm.
Skarszewy, aut. Bartosza Pietrzykowskiego, marzec 2016;
c) ostateczna decyzja Starosty Starogardzkiego nr AB.6740.9.133.2015 z dnia 31.12.2015 r.
o pozwoleniu na budowę;
stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwane także w dalszej treści
niniejszego ogłoszenia łącznie: dokumentacją projektowo-wykonawczą lub dokumentacją
projektowo-wykonawczą i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót).
4. Usługi i czynności związane z wykonaniem robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia, których koszty ponosi Wykonawca:
a) obsługa geodezyjna inwestycji w zakresie wymaganym przepisami ustawy 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290);
b) sporządzenie i zapoznanie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia z planem
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, sporządzonym zgodnie z art. 21
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290),
c) zapewnienie dostawy energii, wody i łączności na potrzeby budowy.
5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów określonych
w dokumentacji projektowo-wykonawczej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót–
stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia .
7. Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - minimalny 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy,
maksymalny 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. Ostateczny termin gwarancji określony zostanie
na podstawie złożonej oferty i liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy.
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8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie podpisania umowy, kopię polisy potwierdzającej
zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych na sumę ubezpieczenia nie
niższą niż wynagrodzenie netto należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy,
z franszyzą redukcyjną nie większą od 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz zobowiązuje się
utrzymywać to ubezpieczenie nie krócej niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
wszystkich prac objętych umową. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać, przez cały okres
realizacji umowy (nie krócej niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac
objętych umową) oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości, polisę ubezpieczenia OC z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym zakresem co najmniej: spowodowanie
przez niego śmierci lub uszkodzenie ciała, szkodę majątkową na majątku osób trzecich,
odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą od
400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), z franszyzą redukcyjną dotyczącą szkód majątkowych
nie wyższą od 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i zerową dla szkód osobowych oraz regularnie
opłacać składki ubezpieczeniowe od ww. ubezpieczenia.
Na 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem ważności dotychczasowego ubezpieczenia oraz na
każde żądanie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające przedłużenie ww. ubezpieczenia oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych.
W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ww. ubezpieczenia i/lub
opłacenia składek – Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub
zapłacenia takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy lub udzielonego zabezpieczenia. Szkody wyrządzone przez Wykonawcę w pierwszej
kolejności pokrywane będą przez niego lub z jego polisy.
Wykonawca na własny koszt ubezpieczy, na kwotę nie mniejszą niż pełny koszt wymiany, swoje
mienie znajdujące się na terenie budowy. Ubezpieczenie będzie obowiązywać dla każdej jednostki
sprzętu Wykonawcy od momentu dostarczenia sprzętu na teren budowy do dnia jego usunięcia
z tego terenu.
9. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wykonawca może
powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
12. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - wg Wspólnego Słownika
Zamówień – CPV:
a) główny przedmiot:
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
b) dodatkowe przedmioty:
45111200 –0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia - 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) dni od daty
podpisania umowy. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia określony zostanie na
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podstawie złożonej oferty, termin ten nie może być krótszy od 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od
daty podpisania umowy.

VI. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE §11 UST. 1
REGULAMINU:
1. SYTUACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu.
1.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie §11 ust. 1
Regulaminu – Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy w oparciu o §11 ust. 1 pkt. 1.2 Regulaminu - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione w pkt. 1.2 lit.a-b, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (indywidualnie).
1.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wskazanych w pkt. 2],
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w §16 Regulaminu, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1.2 lit.a-b. Zapisy pkt. 1.5 i pkt. 1.6
stosuje się odpowiednio.
1.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu wskazanego w pkt.1.2 lit.b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. 1.5), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Postanowienia pkt. 1.5 stosuje się odpowiednio.
1.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
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właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się
w odpowiedniej sytuacji finansowej - zgodnie z §9 ust. 1 pkt.1.2, pkt.1.3 oraz pkt.1.4 Regulaminu.
2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (słownie:
pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na:
o budowie konstrukcji żelbetowej wykonywanej na mokro (zbiorniki o pojemności
całkowitej co najmniej 400 m3 każdy) będącymi komorami fermentacyjnymi lub
pofermentacyjnymi w biogazowniach lub
przeznaczonych do wykorzystania
w gospodarce wodno-ściekowej.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania kliku robót budowlanych w celu uzyskania
wymaganej pojemności konstrukcji żelbetowych odpowiadającej przedmiotowi Zamówienia
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że medium jakie będzie gromadzone w zbiornikach to pulpa
fermentacyjna i pofermentacyjna biogazowni rolniczej.
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych
w pkt. 3.1 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem kadrą inżynieryjną
i techniczną posiadającą doświadczenie zawodowe i uprawnienia niezbędne do kierowania robotami
budowlanymi, w tym co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia niezbędne
do kierowania robotami konstrukcyjnymi, legitymującą się co najmniej pięcioletnim
doświadczeniem w kierowaniu robotami ogólnobudowlanymi, w tym w zakresie konstrukcji
zbiorników żelbetowych.
Wszystkie osoby zdolne do wykonania zamówienia wskazane przez Wykonawcę muszą posługiwać się
językiem polskim lub, w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. osoby, Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia
w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
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UWAGA:
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych
w pkt. 3.1 lit. a, d, e wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
2.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek
dotyczący sytuacji finansowej:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 250 000 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych), lub posiadać zdolność kredytową w wysokości minimum 250 000 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
UWAGA:
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych
w pkt. 3.1 lit. a, f wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

2.4 Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie: posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i sytuacji ekonomicznej.
3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2.1 –
2.3 Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
b. wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu/dokumentów
potwierdzającego/potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA:
b.1 Rodzaj (przedmiot) wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi
Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w warunkach udziału w postępowaniu.
b.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b.3 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót
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budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu
umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, podając datę i kurs.
c. dokumentu/dokumentów dotyczącego/dotyczących robót budowlanych wskazanych w wykazie robót,
potwierdzającego/potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
d.

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

UWAGA:
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
e. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
f. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
UWAGA:
f.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu
NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
f.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
f.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2.3, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w §16 Regulaminu, wymaga się przedłożenia informacji,
o której mowa w pkt. 3.1 lit. f, dotyczącej tych podmiotów.
3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia
wskazane w pkt. 3.1 lit. a, e oraz dokumenty wskazane w pkt. 3.1 lit. b, c, d, f składane są wspólnie.
3.3 Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane
z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z zastrzeżeniem pkt.2 ppkt.2.1.
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II. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
OD WYKONAWCÓW:
1. Dodatkowo Wykonawcy winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
a. FORMULARZ OFERTY.
b. oświadczenie o wykorzystaniu zasobów innych podmiotów.
c. dowód wpłacenia/wniesienia wadium - w wysokości i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
III. FORMA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO :
1. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej
z następujących form:
- oryginały,
- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi
dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno
zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w §16
Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

VII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1. Wadium:
Przystępując do przetargu Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 10 000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dowód wpłacenia
/ wniesienia wadium w wysokości, terminie i formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE .
Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
Lp.
1.
2.
3.

KRYTERIUM
Cena (p)
Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (TGPZ)
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (TWPZ)

RANGA
60 %
20%
20 %

Szczegółowe zasady oceny ofert wskazane zostały w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia .

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT . MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .
1. Termin składania ofert: 1 września 2016 roku godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9, 80-882 Gdańsk
Sekretariat
2. Termin otwarcia ofert:02 września 2016 roku godz.11.00
Miejsce otwarcia ofert: Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9, 80-882 Gdańsk
Sekretariat
3. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

X. INFORMACJE DODATKOWE.
1. W postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
p. Zbigniew Sobociński – Prezes Zarządu, tel. (58) 305 54 30.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gdańska Fundacja Wody
ul. Rycerska 9, 80-882 Gdańsk, sekretariat
dokument bezpłatny
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4. Dodatkowe informacje:
Termin płatności: nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania przez obie strony
umowy protokołu odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy i doręczenia Zamawiającemu
prawidłowej, rzetelnej i wystawionej we właściwym terminie faktury końcowej VAT, potwierdzonej kopią
u Wykonawcy.
5. Środki ochrony prawnej:
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania
przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Kodeks cywilny,
Regulaminu oraz niniejszej SIWZ, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia, w którym Wykonawca powziął, lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego
treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia można wnieść nie później niż 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu składania ofert.
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniające wniesienie protestu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
O wniesieniu protestu oraz jego treści Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty. Jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający zamieszcza informację o wniesieniu protestu oraz jego treść na stronie
internetowej, na której zostały udostępnione: ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia
protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający
informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich pod rygorem wykluczenia
z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium
na wydłużony okres. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia jego
wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie
protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz
Wykonawcom, którzy złożyli oferty. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza
oprotestowaną czynność. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich Wykonawców. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego
oddalenie. Na oddalenie lub odrzucenie przez Zamawiającego protestu nie przysługuje odwołanie.
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