
 

 

 

 

Ogłoszenie nr 574750-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w 

Mszczonowie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej oraz ul. 

Ługowej w Mszczonowie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  



Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy 

Mszczonów w Mszczonowie, krajowy numer identyfikacyjny 75001206300000, ul. ul. 

Spółdzielcza  105 , 96-320  Mszczonów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 580 081, 

e-mail www.zgkimmszczonow@wp.pl, faks 468 580 091.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zgkim.mszczonow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 



jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  



 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul. Warszawskiej oraz ul. Ługowej w Mszczonowie  

Numer referencyjny: 2/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1 .Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w ul. Warszawskiej oraz ul. Ługowej w Mszczonowie”. 2. Wykonawca 

zobowiązany będzie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, metodą bezwykopową: a) 

kanalizację sanitarną grawitacyjną w ul. Warszawskiej: - PE DN 200 – ok. 450,92 mb - 

studnie kanalizacyjne z tworzywa ø425 – 7 szt. (UWAGA! Zmiana średnicy studni 

kanalizacyjnych względem projektu) b) kanalizację sanitarną grawitacyjną w ul. Ługowej do 

wys. dz. 1577/1: - PE DN 200 – ok. 116 mb - studnie kanalizacyjne z tworzywa ø425 – 4 szt. 

c) kanalizację sanitarną grawitacyjną w ul. Ługowej do wys. dz. 1580/12: - PE DN 200 – ok. 

102 mb - studnie kanalizacyjne z tworzywa ø425 – 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, w tym zakres robót, technologia zawarte są w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do 

siwz. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełny zakres robót wynikający z siwz oraz jej 

załączników, między innymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 

robót i zapewnienia właściwej organizacji ruchu, w tym opracowania projektu organizacji 

ruchu tymczasowego, który musi być zatwierdzony przez Urząd Miejski w Mszczonowie. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z tymczasowym zajęciem terenu, 

doprowadzeniem terenu budowy do stanu pierwotnego oraz inne niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania, w tym koszty związane z 

odwodnieniem terenu i pracą igłofiltrów. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia 



zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji, w tym złoży komplet dokumentów do 

Starostwa Powiatowego w Żyrardowie niezbędny do uzyskania inwentaryzacji 

powykonawczej. Ponadto geodeta pisemnie potwierdzi długości wykonanych sieci oraz 

przedłoży ich szkice geodezyjne i złoży oświadczenie dotyczące usytuowania obiektu 

budowlanego. 5. Roboty składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą 

starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, stwiorb, obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w 

trakcie realizacji robót. 6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji 

przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom 

określonym w normach i specyfikacjach technicznych. 7. Podane w opisach przedmiotu 

zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i 

technologicznych zamawiającego. Są to elementy przykładowe, stanowią określenie 

minimalnych wymagań parametrów funkcjonalnych, technicznych i standardów 

jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia 

tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego – doprecyzowane w stwiorb, 

przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w 

dokumentach przetargowych winien potwierdzić Zamawiający. 8. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany będzie zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. 

u. z 2020r. poz. 1320), pracowników wykonujących roboty ziemne, związane z 

przygotowaniem wykopów pod instalacje kanalizacyjne oraz ich zasypywaniem, montażowe 

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, roboty związane z wykonywaniem przecisków, a także 

obsługujących pojazdy oraz maszyny i urządzenia bezpośrednio przy realizacji niniejszego 

zamówienia. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy – 

Załączniku nr 2 do siwz.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8  

Dodatkowe kody CPV:  



Kod CPV 

45111200-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-11  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  



Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście 

tysięcy złotych).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada 

doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

spełniania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej 2 odrębnych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 2 odrębnych zamówień w zakresie wykonania sieci 

kanalizacyjnej min. ø 200. b) wskaże do realizacji niniejszego zamówienia osobę 

odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót, które są przedmiotem 

zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. c) wskaże do realizacji niniejszego zamówienia geodetę 

posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 

geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub ważne 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w 

zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 



na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających warunki, o 

których mowa w rozdz. VI.1.2): a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te 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 (załącznik nr 5), b) wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli 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 niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (załącznik nr 6). c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  



IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 



Cena wykonania zamówienia 60,00 

Okres rękojmi i gwarancji 15,00 

Termin wykonania zamówienia 25,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 



 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, jeżeli 

konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie spowodowana 

przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy, przy czym każda ze stron 

w terminie 7 dni powiadomi drugą stronę o zaistnieniu tych przyczyn, zwłaszcza: • w 

przypadku wykonywania robót zamiennych, o czym mowa w umowie oraz w siwz rozdz. XX 

pkt 2, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, • w przypadku 

wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy i zmiany te będą 

konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem budowli obarczonej 

wadą, • w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy W związku z powyższym umowa zostanie 

przedłużona o ilość dni roboczych odpowiadającą ilości dni roboczych, w których 

wstrzymane zostały roboty, powodując opóźnienie wykonania umowy. b) w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT. W przypadku 

zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za roboty wykonane i 

zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona. c) w 

przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o czym mowa w umowie 



oraz w siwz rozdz. XX pkt 3., zwłaszcza: • w przypadku wykrycia wad dokumentacji 

projektowej na etapie wykonywania umowy i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja 

wykonania umowy groziłaby powstaniem budowli obarczonej wadą, • w przypadkach 

niezależnych od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia W przypadku, gdy zajdzie 

uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części zakresu prac na skutek 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że 

zapłaci Wykonawcy tylko za wykonany zakres prac. W przypadku zmian umowy 

prowadzących do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wycena nastąpi w oparciu o kosztorys 

Wykonawcy, a w przypadku braku pozycji w nim wymienionych, w oparciu o negocjacje 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-08-31, godzina: 11:45,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, 96-320 Mszczonów, tel. 

46 858 00 81, faks 46 858 00 91; inspektorem ochrony danych osobowych w ZGKiM w 

Mszczonowie jest Pan Łukasz Kalinowski, kontakt: inspektor@cbi24.pl; Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 

Warszawskiej w Mszczonowie” , nr sprawy: 2/2020, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu 

do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania 

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 



przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w 

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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