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Polska-Łuków: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2020/S 240-594533
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6b
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Kitliński
E-mail: adam.kitlinski@puik.lukow.pl
Tel.: +48 257982317
Faks: +48 257982204
Adresy internetowe:
Główny adres: http://puik.lukow.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i
modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zadanie nr 1 i zadanie nr 18
Numer referencyjny: Z1-K1/PUIK/POIiŚ/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Część nr 1 nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie.
Przedmiotem zamówienia rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów
ściekowych w Łukowie w ramach zadania nr 1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów
ściekowych w Łukowie”.
Część nr 2 nazwa: „Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich os. Sienkiewicza w
Łukowie”.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich na os.
Sienkiewicza w Łukowie w ramach zadania nr 18 „Remont dwóch przepompowni ścieków”.
Część nr 3 nazwa: „Remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim”.
Przedmiotem zamówienia jest remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim w Łukowie w ramach zadania
nr 18 „Remont dwóch przepompowni ścieków”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w tomie III SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łuków

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Roboty rozbiórkowe. Obiekty przeznaczone do rozbiórki:
— piaskownik,
— pompownia osadu na zagęszczacz,
— zbiornik osadu,
— budynek magazynowy,
— wiata odbioru osadu.
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni:
— remont i przebudowa budynku krat,
— wymiana urządzeń technologicznych w budynku krat,
— budowa nowej pompowni głównej,
— montaż nowych pomp w pompowni głównej,
— budowa nowego piaskownika,
— montaż systemu zgarniaczy i pomp w piaskownik,
— budowa nowej pompowni osadu recyrkulowanego,
— montaż pomp w pompowni osadu recyrkulowanego,
— remont i przebudowa budynku odwadniania osadów,
— wymiana wirówek w budynku odwadniania,
— termomodernizacja budynku krat i budynku odwadniania osadu,
— kompleksowy remont dachu wraz z instalacją odgromową budynku krat i budynku odwadniania osadu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów
ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego
dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata
2014–2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z 28.12.2017.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich os. Sienkiewicza w Łukowie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łuków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich na os.
Sienkiewicza w Łukowie w ramach zadania nr 18 „Remont dwóch przepompowni ścieków”.
Roboty rozbiórkowe: rozbiórka budynku pompowni przy ul. Kiernickich. Budynek został wykonany w technologii
tradycyjnej – murowanej. Budynek jednokondygnacyjny z wydzielonymi pomieszczeniem technicznym nad
podziemną żelbetową komorą oraz pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi (nieużytkowanymi) z dostępem
do każdego z nich od zewnątrz. Część podziemna przykryta jest stropem żelbetowym z włazami. Dachy płaskie
jednospadowe nad każdym z pomieszczeń: technicznym, łącznikiem i socjalno-sanitarnym.
Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich os. Sienkiewicza w Łukowie.
W ramach rozbudowy i przebudowa przewiduje się:
— budowa nowego zbiornika pompowni z montażem urządzeń technologicznych,
— budowa nowych studni na dopływie i odpływie z projektowanej pompowni,
— przebudowa zjazdu z ul. Kiernickich na teren pompowni,
— budowa nowych placów manewrowych oraz chodników,
— budowa nowego ogrodzenia dookoła projektowanej pompowni,
— rozbudowa i przebudowa sieci między obiektowych na terenie pompowni.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów
ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego
dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata
2014–2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z 28.12.2017.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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45252124 Przepompowywanie
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łuków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim w Łukowie w ramach zadania
nr 18 „Remont dwóch przepompowni ścieków”.
Przedmiotem remontu jest budynek przepompowni zbudowany na planie koła, dwukondygnacyjny o jednej
kondygnacjach podziemnej i jednej nadziemnej. Remont obejmuje:
— wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
— remont pokrycia dachowego,
— remont elewacji,
— obróbki blacharskie,
— naprawa powierzchni betonowej komory ściekowej,
— remont posadzek, wymiana okładzin ściennych,
— malowanie,
— dostawa i montaż pomp,
— prace elektryczne.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów
ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego
dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata
2014–2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z 28.12.2017.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część nr 1 nazwa: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie”.
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1
000 000 PLN (jeden milion złotych).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
finansowej Zamawiający będzie żądać 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.
Część nr 2 nazwa: „Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich os. Sienkiewicza w
Łukowie”.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Część nr 3 nazwa: „Remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim”.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część nr 1 nazwa: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie”.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę,
3

przebudowę lub remont oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 3 000 m /d lub wartości inwestycji
co najmniej 3 500 000,00 PLN.
Część nr 2 nazwa: „Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich os. Sienkiewicza w
Łukowie”.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem wykonanie budowy,
przebudowy lub remontu przepompowni ścieków o wartości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
Część nr 3 nazwa: „Remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim”.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem wykonanie budowy,
przebudowy lub remontu przepompowni ścieków o wartości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych
oświadczeń i dokumentów: wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem
terminu składania ofert, 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, z
załáczeniem 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, są́ referencje bádź inne dokumenty wystawione
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przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący przynajmniej:
a) jedną osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych;
b) jedną osobą pełniąca funkcję kierownika robót konstrukcyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nadane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź są
uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(Dotyczy części 1 i 2):
c) jedną osobą pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa lit. a i b Zamawiający będzie żądał wykazu
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp z
zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp.
W celu wskazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp ust. 5 pkt 1 Pzp (dotyczy wszystkich części zamówienia)
Zamawiający będzie żądać:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy Pzp;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp;
4) 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
— część nr 1 nazwa: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie” w
wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),
— część nr 2 nazwa: „Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ul. Kiernickich os. Sienkiewicza w
Łukowie” w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),
— część nr 3 nazwa: „Remont przepompowni ścieków w Parku Miejskim” w wysokości: 12 000,00 PLN
(słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2021
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, ul.
Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, POLSKA, pok. nr 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy e-Zamawiający: (https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/
HomeServlet)
W przypadku utrzymania się lub pogorszenia obecnej sytuacji epidemicznej Zamawiający przewiduje otwarcie
ofert w formie transmisji online. Otwarcie ofert ww. postępowaniu odbędzie się w formie transmisji online na
stronie: (https://puik.lukow.pl/?id=0417123028)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami).
Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń
sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium
Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy:
— Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Wadium wniesione w pieniądzu, musi być przelane na rachunek bankowy Zamawiającego: w banku PKO Bank
Polski SA nr rachunku: 39 1020 1260 0000 0702 0012 6615; z dopiskiem (w zależności od części zamówienia,
na którą wnoszone będzie wadium):
— wadium na – część nr 1 oczyszczalnia ścieków lub Wadium na – część nr 2 pompownia Kiernickich lub
wadium na – część nr 3 pompownia Park Miejski.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w
przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej i
musi obejmować cały okres związania ofertą.
Zamawiający dokona zwrotu wadium:
Wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, lub po unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem art. 46 ust.
4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2020
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