Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020334/01 z dnia 2021-03-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji separacji skratek w Centralnej
Przepompowni Ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152082649
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Srebrna 172/188
1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@wartasa.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartasa.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sektor wodny
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji separacji skratek w Centralnej
Przepompowni Ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96dc3ffc-88a5-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020334/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 13:14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ww.wartasa.eu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu:a) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portalb) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.plc)
poczty elektronicznej Zamawiającego, adres e-mail: zampub@wartasa.eu2) Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP,
poprzez które ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza
komunikacji.3) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.4)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu
ePUAP oraz miniPortalu:a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą
protokołu TLS 1.2,b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie
HTML z kodowaniem UTF-8,c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje
opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością, co do setnej części sekundy,d)
integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka
Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia, e)
maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,f) za datę przekazania oferty przyjmuje
się datę jej przekazania na ePUAP.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje
Wykonawcy przekazują wg zasad wskazanych w pkt 2 ppkt 1 powyżej.4. W korespondencji kierowanej
do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania:
4/TM/2021.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 4/TM/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej dla
poszczególnych branż instalacji separacji skratek. Cały zakres dla powyższego zadania
podzielono na dwa etapy.a) Etap I: W zakresie etapu jest wykonanie projektu modernizacji
systemu separacji skratek w pompowni „A” polegający na dostawie, montażu i uruchomieniu
systemu opartego na poniższych urządzeniach:• Kraty mechaniczne usytuowane w miejscu
istniejących obecnie eksploatowanych krat ręcznych zamontowanych w korytach dopływowych
nr 1 i 2. Należy dobrać dwie mechaniczne i w pełni zautomatyzowane kraty do separacji skratek
w dopływających ściekach. Należy zastosować kraty z montażem pod kątem nie większym niż
80o w stosunku do kierunku napływu ścieków.• Prasopłuczka skratek usytuowana, jako jedno
urządzenie dostosowane do obsługi obu zaproponowanych krat.• Przenośniki ślimakowe skratek
służące do transportu skratek pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Przenośniki wykonane i
zamontowane w wersji skośnej.• Niezbędna infrastruktura towarzysząca składająca się z
instalacji: wody płuczącej, odcieku, elektrycznej i AKPiA.Opracowaną dokumentację projektowa
w zakresie etapu I należy podzielić na dwa podetapy gdzie w pierwszym podetapie będzie
posadowienie kraty w korycie nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Natomiast podetap drugi
będzie zawierał posadowienie kraty w korycie nr 1 i podłączenie jej do istniejącej infrastruktury
towarzyszącej.b) Etap II: W zakresie etapu jest wykonanie projektu modernizacji systemu
separacji skratek w pompowni „B” polegający na dostawie i montażu oraz uruchomieniu systemu
opartego na poniższych urządzeniach:• Kraty mechaniczne usytuowane w korytach
dopływowych do poszczególnych komór zbiorczych ścieków pompowni w miejscu obecnie
eksploatowanych rozdrabniarek kanałowych. Należy dobrać dwie mechaniczne i w pełni
zautomatyzowane kraty do separacji skratek w dopływających ściekach. Należy zastosować
kraty z montażem pod kątem nie większym niż 80o w stosunku do kierunku napływu ścieków.•
Prasopłuczka skratek usytuowana, jako jedno urządzenie dostosowane do obsługi obu
zaproponowanych krat.• Przenośniki ślimakowe skratek służące do transportu skratek pomiędzy
poszczególnymi urządzeniami. Przenośniki wykonane i zamontowane w wersji skośnej.•
Niezbędna infrastruktura towarzysząca składająca się z instalacji: wody płuczącej, odcieku,
elektrycznej i AKPiA.2. Zakres zamówienia obejmuje:a) Projekty budowlano – wykonawcze dla
poszczególnych branż zawierające opisy techniczne oraz części rysunkowe.b) Uzyskanie
niezbędnych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, uzgodnień.c) Sporządzenie i skompletowanie
projektu organizacji prac, protokołów badań i sprawdzeń, inwentaryzacji powykonawczej,
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aprobat technicznych, atestów użytych materiałów, instrukcji eksploatacji itd.d) Projekty rozruchu
zawierające między innymi algorytmy sterowania i nastawy pracy bezpiecznej.e) Harmonogramy
realizacji dla poszczególnych etapów inwestycji.f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru
robót.g) Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.h) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
dla poszczególnych branż.i) Pełnienie nadzoru autorskiego na każdym etapie realizacji
inwestycji.j) Wersję papierową w 5-ciu egzemplarzach oraz elektroniczną ww. opracowań dla
każdego etapu inwestycji.3. Materiałem wyjściowym do projektu będą przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego wszystkie niezbędne dane eksploatacyjne, techniczne i technologiczne
dotyczące obszarów powiązanych z układem, wizje lokalne przeprowadzone przez zespół
wykonujący projekt, oraz rady techniczne z Zamawiającym
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska
najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatnosci za fakturę
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
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Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie
stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co
najmniej: dwa zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub
przebudowy instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków o łącznej wartości nie
mniej niż 80 000,00 zł netto. Z tego przynajmniej jedno zadanie musi opiewać na kwotę nie mniej
niż 40 000,00 zł netto.Wykonawca musi, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dostarczyć
dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SWZ.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy.b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje odpowiednimi
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wskaże do uczestnictwa w
wykonaniu zadania osoby wchodzące w skład zespołu projektowego wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia odpowiedniego do funkcji, jakie zostaną im
powierzone oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:• Projektant posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,• Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,• Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 222 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę
jego zakres
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
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usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1)
oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;4) odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (należy złożyć wraz z ofertą);5) wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;6) wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wskazanych w SWZ, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
załącznik nr 6 SWZ;7) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7) – załącznik nr 7 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 000,00
zł (słownie: jeden tysiąc złotych i zero groszy);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)
pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze
zm.).Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Bank Handlowy w
Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 WarszawaNr rachunku: 92 1030 1508 0000 0008
1829 7009Z dopiskiem Wadium – nr postępowania: 4/TM/2021Za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.4. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym5. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone, jako
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać, co najmniej poniższe
wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;2) z jej treści powinno jednoznacznej
wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym
dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna
znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub
gwarancji jest: Oczyszczania Ścieków „WARTA” S.A.;7) w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby
z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum).7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium
określa art. 98 ustawy Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.2.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny
całkowitej brutto podanej w formularzu oferty.3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść
całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku formach zgodnie z art. 450 ust 1 ustawy Pzp.5. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:Bank Handlowy w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 WarszawaNr
rachunku: 92 1030 1508 0000 0008 1829 7009.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.7. Jeżeli zabezpieczenia wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
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wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.8. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:1) 70% wartości
zabezpieczenia w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonanego zamówienia, który
zostanie potwierdzony ostatnim protokołem odbioru etapu realizacji umowy niestwierdzającym
wad i usterek,2) 30% wartości zabezpieczenia w terminie 10 dni po upływie okresu rękojmi za
wady
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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