
Sektorowe zamówienie podprogowe Numer postępowania : S3/ 2019/ PN/ SK 

Ogłoszen ie 

o sektorowym zamówieniu podprogowym, 

którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 
Prawo zamówień publicznych 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
tel. 56/ 450 49 Ol , faks 56/ 450 49 34 
e-mail: mwio@mwio.pl; strona internetowa: http://www.mwio.pl 
NIP: 867-18-72-491, Regon: 870485618 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl 

li. Informacje ogólne 

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamow1eniem podprogowym, którego wartość nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 
133 ust. 1 ustawy Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia (do pobrania) 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „ SIWZ" lub „ specyfikacja" , na 
własnej stronie internetowej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl. menu: Przetargi, 
podstrona: Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
do upływu te rminu składa nia ofert. 

Ili. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą 
bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza. 

IV. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych (Za rządzenie Nr 2/ 2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 

27.02.2012 r. z późn . zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej 

Zamawiającego : http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych po legających na remontach 
kanałów sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądza. Remonty na leży wykonać 

metodą bezwykopową, w technologii rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicam i 

poliestrowymi lub rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicam i poliestrowymi 
utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV 
(czynnik technologiczny) . Na t rasie odcinków poddawanych remontowi znajdują się czynne 

Nazwa zamówienia: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na terenie 
Grudziądza. 
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przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dla części z ka nałów przeznaczonych do remontu Zamawiający 
posiada przeprowadzone inspekcje TV. Specyfikację sieci przeznaczonych do remontu 
przedstawia tabela nr 1. Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości, na których 

zlokalizowane są sieci przeznaczone do remontu zawiera tabela nr 2. 

Tabela nr 1-Specyfikacja sieci przeznaczonych do remontu 

Szacunkowa Szacunkowa 
Lokalizacja 

Oznaczenie odcinka do remontu średnica długość 

(nazwa ulicy) [mm] [ml 

Batorego S56BA188-S56BA17B 200 41 

Ikara S118IK33L- S118IK3 200 36 

Sienkiewicza S43SK39A-S43SK40A 350 54,5 

Chełmińska Sl01CH62B~101CH46BN 250 33,5 

Chełmińska - Narutowicza S54CH63B-S93NA1B 250 21 

Chełmińska (przed ogrodami S124CH 17Bl -S124CH 18B1-S124CH 1981- 600 184 
działkowymi) S124CH2081-S124CH2181 

Mikołaja z Ryńska 
S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego (włączenie 

200 20 
na ostro) 

Mikołaja z Ryńska 526MR6C-S26MR7C 300 30 

Modrzewskiego - S58MO5C - sieć Waryńskiego (włączenie na ostro) 200 6,5 
Waryńskiego 

Piłsudskiego 
S/D26Pl29C- S/D26PI30C- S/D26Pl31C- S/D26Pl32C- 750/500 229 
S/D26Pl33C 

Działyńskich S23DZ2C-S23DZ3C 300 60 

Droga Mazowiecka S138DM3M-5138DM4M 200 88 

Rakowskiego S133RA1R-S133RA2R 200 33,5 

Szachnitowskiego (wcześniej 
S109SZ10B-S109SZ11B-S109SZ12B 200 77,5 

Szenwalda) 

Kościuszki Kilińskiego S8KO164A-S8KI 135A 200 40,5 

Jackowskiego Śniadeckich 
S106JA13S-S106JA14S-S106SN135 200 77,5 

(teren przedszkola) 

Podhalańska S141PO9M-5141PO10M 300 28 

Śniadeckich S106SN985-5106SN55S 200 45 

Nazwa zamówienia: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na teren ie 

Grudziądza. 
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Tabela nr 2 - Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości 

Data 

Lokalizacja 
Oznaczenie odcinka do remontu 

wykonanej Własności działek na których jest 

(nazwa ulicy) inspekcji kanalizacja do remontu 

TV 

Batorego S56BA18B-$56BA17B 2018r. Gmina M iasto Grudziądz 

Gmina Miasto Grudziądz, 

Ikara S1181K33L- S1181K3 2018r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Grudziądz 

Sienkiewicza S43SK39A-S43SK40A 2018r. Skarb Państwa 

Chełmińska S101CH62B-Sl01CH46BN 2018r. 
Skarb Państwa, Gmina Miasto 

Grudziądz 

Chełmińska -
S54CH63B-S93NA1B 2018r. 

Skarb Państwa, Gmina M iasto 

Narutowicza Grudziądz 

Chełmińska 
S124CH 17B 1-S124CH 1881-5124CH 19B1- Skarb Państwa, Gmina Miasto 

(przed ogrodami 2017r. 

działkowymi) 
S124CH20B1-S124CH21Bl Grudziądz 

Mikołaja z S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego (włączenie 
2018r. 

Skarb Państwa, Gmina Miasto 

Ryńska na ostro) Grudziądz 

Mikołaja z 
S26MR6C-S26MR7C 

Ryńska 
2017r. Gmina Miasto G rudziądz 

Modrzewskiego - S58MOSC - sieć Waryńskiego (włączenie na ostro) 
Waryńskiego 

2018r. Gmina Miasto Grudziądz 

Piłsudskiego 
S/D26Pl29C- S/D26Pl30C- S/D26Pl31C-

BRAK TV Skarb Państwa 
S/D26Pl32C- S/D26Pl33C 

Dziatyńskich S23DZ2C-S23DZ3C 2011r. Gmina Miasto Grudziądz 

Droga 
S138DM3M-S138DM4M 2014r. Gmina Miasto Grudziądz 

Mazowiecka 

Rakowskiego S133RA1R-S133RA2R 2015r. Gmina Miasto Grudziądz 

Szachnltowsklego 
(wcześniej S109SZ10B-S109SZ11B-S109SZ12B 2015r. Gmina Miasto Grudziądz 

Szenwalda) 

Kościuszki 
S8KO164A-S8KI 135A 2015r. Skarb Państwa 

Kilińskiego 

Jackowskiego 
Śniadeckich 

S106JA13S-S106JA14S-S106SN13S 2017r. 
Gmina Miasto Grudziądz, 

(teren Spółdzielnia Mieszkaniowa 

przedszkola) 

Podhalańska 5141PO9M-5141PO10M 2013r. Gmina Miasto Grudziądz 

Śniadeckich S106SN98S-S106SNSSS 2017r. 
Gmina Miasto Grudziądz, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Uwaga: 

Podane w ww. tabelach długości, średnice należy traktować jako szacunkowe. 

3. Szczegółowe wymagan ia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Rękaw musi spełniać następujące wymagania, potwierdzone świadectwem zgodności z normą, 
aprobatą techniczną lub dokumentacją techniczną: 

Nazwa zamówienia: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na terenie 
Grudziądza. 
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a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, 
pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być 
obcięte rów no i prostopad le do osi, (nie dopuszcza się występowania żadnych fałd podłużnych 
i poprzecznych na wewnętrznej powierzchni wykładziny po remoncie), 

b) nasączan ie rękawa w warunkach kontrolowanych - fabrycznych (n iedopuszczalne jest 

nasączanie na placu budowy), 

c) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z włókna szklanego 

- dla przekroju jajowego 750/S00mm wynosi 9,0mm, 

- dla przekroju 200mm wynosi 4.0mm, 

- dla przekroju 250mm wynosi 4,0mm 

- dla przekroju 300mm wynosi 4,5mm, 

- dla przekroju 350mm wynosi 5,0mm, 

- dla przekroju 600mm wynosi 9,0mm, 

d) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z filcu poliestrowego 

- dla przekroju jajowego 750/SO0mm wynosi 15,0mm, 

- dla przekroju 200mm wynosi 6.0mm, 

- dla przekroju 250mm wynosi 7,5mm, 

- dla przekroju 300mm wynosi 9,0mm, 

- dla przekroju 350mm wynosi 9,5mm, 

- dla przekroju 600mm wynosi 15,0mm, 

Wartości podane w powyżej należy traktować jako e m;n zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-

4:2018 

e) wymagane jest całkowite rozprężen ie rękawa w kana le po wykonanej remoncie, 
w przypadku niespełn ienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia rękawa 
i zainstalowania nowego w sposób prawidłowy, 

f) barwa rękawa po zainstalowaniu powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 
względem odcienia i i ntensywności, 

g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C, 

h) odporność chemiczna na wpływ za legających osadów, 

i) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego 
utwardzenia rękawa, 

j ) kanał po remoncie musi spełniać wymogi szcze lności okreś lone polskich normach dla 
kanal izacj i sanitarnej z tworzyw sztucznych. 

Dostarczony na budowę materia! musi posiadać następujące cechy identyfikacyjne: 

- nazwę i znak producenta, 

- nazwę materiału , 

- długość rękawa, 

-grubość rękawa, 

- datę produkcji i miejsce przeznaczenia . 

4. Przedmiot zamów ienia obejmuje (obowiązki Wykonawcy): 

► dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów śred nic i długości odcinków, wraz 
z przedstawieniem wyników tych pomiarów Zamawiającemu w złożonej ofercie, 

Nazwa zamówienia: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutw ardzalnego, na t erenie 
Grudziądza. 
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► organizację i oznakowanie budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy 

projektem organizacji ruchu, 

► czyszczenie kanału przed renowacją, 

► inspekcję kanału kamerą TV przed wykonaniem remontu i powykonawczą, 

► wyfrezowanie robotem przykanalików włączonych do sieci oraz końców rękawa na kanale 

poddanym remontowi, w tym także narostów tłuszczy, złogów itp. 

► korkowanie kanału do remontu i bocznych dopływów sieci sanitarnej oraz przepompowanie 

ścieków w czasie trwania prac remontowych, 

► zastosowanie materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 

1570 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, 

deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą 

techniczną, 

► sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach, 

► otwarcie przykanalików i końców rękawa na kanale poddanym remontowi za pomocą robota 

frezującego, 

► zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz innych 

przewidzianych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników, 

► wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, prób 

i badań, 

► wykonanie organizacji ruchu i koszty z tym związane, 

► koszty poboru wody i utyl izacji osadów po czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej po stronie 

Zamawiającego {miejsce poboru wody i zrzutu nieczystości wskaże Zamawiający), 

► wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania remontu 

w sposób całkowicie bezwykopowy, 

► oddanie odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego 

użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego, 

► inne niezbędne prace wynikające z wymagań proponowanej przez Wykonawcę technologii 

robót. 

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany byt: 

► zgodnie z zawartym opisem oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przeprsow, 

w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.); 

► zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budow lanymi, w tym normami polskimi 

i normami wspó lnymi Unii Europejskiej, w szczególności z: 

• PN-EN 12889:2003 „ Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych". 

• PN-EN ISO 11296-1:2018-04 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

renowacji podziemnych bezciśnien iowych sieci kana lizacji deszczowej i ściekowej - Część 

1: Postanowienia ogólne". 

• PN-EN ISO 11296-4: 2018-03 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 

4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu". 

► zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami 

oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających 

Nazwa zamówienia: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na terenie 

Grudziądza. 
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odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt; 

► zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 

1570 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwa jakości materiałów, 

deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszące normy europejskie lub aprobatą 

techniczną. 

6. Kontrola jakości materiałów polegać będzie na ocenie zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej SIWZ i aktualnych polskich normach, a w przypadku braku polskich norm 

z wymogami aprobat technicznych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników 

sprawdzenia z wymaganiami partia materiału nie będzie dopuszczona do zastosowania przy 

remoncie kanału. 

7. Kontrola jakości wykonania robót polegać będzie na ocenie zgodności wykonania robót 

zSIWZ. 

8. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym 

postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną 

w celu dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów sieci kanalizacji sanitarnej, oszacowania 

kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego 

przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia 

9. Gwarancja i rękojmia 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi na 
okres 5 lat, licząc od daty podpisania każdego z protokołu odbioru. Szczegółowo wymagania 
zamawiającego dotyczące gwarancji zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

10. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45232460 - 4 Roboty sanitarne 

45232420 - 2 Roboty w zakresie ścieków 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 .10.2019r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki dotyczące : 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę 

Nazwa zamówienia: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na terenie 
Grudziądza . 
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budowlaną polegającą na remoncie metodą bezwykopową w technologii rękawa 

termoutwardzalnego: 

sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju jajowym średnicy minimalnej 

400/600 mm i długości nie mniejszej niż 250m oraz 

- sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju kołowym średnicy minimalnej 

300 mm i długości nie mniejszej niż SOOm. 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 1 OOO 000,00 złotych; 

2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 Regulaminu Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawców: 

2.1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony 

okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

2.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

2.4. nie wykaza li spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zasady oceny spełniania warunków: 

1.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń 

i dokumentów opisanych w pkt VII, według formuły „spełnia/nie spełnia". 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 2 
winien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie. 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć Wykonawcy 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, Wykonawca składa następujące dokumenty 

i oświadczenia: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
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1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ [w przypadku składania 

oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie] ; 

1.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

osta tn ich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

były wykonywane, a jeże li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty [w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument 

przedkłada przynajmniej jeden z nich}; 

1.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 OOO 000,00 złotych; 

2. brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według 

załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie]; 

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, aktualny na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia 

3. Zamawiający dopuszcza do udziału w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o realizację zamówienia. 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 15 000,00 

(słownie: piętnaście tysięcy 00/ 100) złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania 

ofertą. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
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1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

beneficjenta" zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz 

beneficjenta w związku z: 

- odmową podpisania umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych 

w ofercie, lub 

- w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnie nia oferty, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu albo pełnomocnictw, 

6) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego : 

Nazwa Zamawiającego : Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z. o.o. 

Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

Nr konta: 911160 2202 0000 0000 6088 4611 

Na przelewie należy umieścić numer postępowania oraz dopisać „wadium przetargowe: 

Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa 

termoutwardzalnego na terenie Grudziądza". 

Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia przelewu. 

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 

w kasie Zamawiającego (czynna codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godz. od 7:30 do 

14:30), przy przekazaniu dokumentu osoba go składająca otrzyma odpowiednie 

potwierdzenie. Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię dokumentu wadialnego (gwarancja 

bankowa / ubezpieczeniowa) - w sposób nietrwale z nią związany (np. w oddzielnej 

kopercie lub foliowej „koszu lce"). 

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na rachunek Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii 

potwierdzenia przelewu jest warunkiem pożądanym, ale niewystarczającym do stwierdzenia 

przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający zwróci wadium: 

1) Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

Nazwa zamówienia : Remonty sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rękawa termoutwardzalnego, na terenie 
Grudziądza. 

Strona I 9 



Sektorowe zamówienie podprogowe Numer postępowania : S3/2019/PN/ SK 

2} Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert, 

4) wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1} Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo 

pełnomocnictw, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy 
w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego w wyznaczonym terminie, na 
warunkach określonych w ofercie. 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 

niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone 

przez Zamawiającego. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium 

oceny: Cena oferty - waga 100%. 

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać 

Wykonawca w tym kryterium wynosi 100. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 

miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Cn 
Pl= • 100 

Cb 
gdzie: 

Pl ilość punktów jakie otrzyma oferta 
Cn najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 

Cb cena badanej oferty 

3. W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe składane będą pisemnie, na takich samych zasadach 

jak składanie ofert. 

XI. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, w sekretariacie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do: 25.02.2019r. 
godz. 9:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni świątecznych). 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy 

ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, Ili piętro, w dniu 25.02.2019 r. o godz. 9:15. 

XIII.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z: 

• Agnieszka Ośka, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni świątecznych . 

2. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z: 

• Marcin Chrzanowski, tel. {56} 450 49 61, lub 694 410 435, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedzi ałku 

do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych . 

Data publikacj i ogłoszenia : 12..02.2019 r. 
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