Gródek nad Dunajcem, 18.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem
z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz
wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.)
na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
Nr postępowania: 16/ZP/2022
I.Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
NIP: 734-323-28-60; REGON: 120445841
Adres strony internetowej: www.dunajec-grodek.pl
e-mail:
biuro@dunajec-grodek.pl
tel.
(18) 441-62-28
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: od 700 do 1500
II.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
III.Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie w sposób kompleksowy wszystkich robót
przygotowawczych, zabezpieczeniowych oraz robót właściwych dla zadania pod nazwą: „Budowa
dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń
pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”, tj.
zaprojektowanie i wybudowanie dwóch ujęć wody jako studni kręgowych z pełnym wyposażeniem, z
ujęć wody zlokalizowanych na działkach ew. nr 88 i 89 w miejscowości Rożnów. Przedmiotem
zamówienia jest również wymiana urządzeń pomiarowych na 8 istniejących ujęciach wody
znajdujących się w gminie Gródek nad Dunajcem:
1) ujęcie S-1 działka ew. nr 86/4 Rożnów,
2) ujęcie S-2 działka ew. nr 86/4 Rożnów,
3) ujęcie S-4 działka ew. nr 102 Rożnów,
4) ujęcie S-5 działka ew. nr 116/3 Rożnów,
5) ujęcie S-6 działka ew. nr 116/4 Rożnów,
6) ujęcie S-7 działka ew. nr 81/2 Rożnów,
7) ujęcie S-8 działka ew. nr 92 Rożnów,
8) ujęcie S-9 działka ew. nr 116/8 Rożnów.
Istniejące wodomierza maja zostać wymienione na przepływomierze.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Instalacje elektryczne
IV.Oferty częściowe, oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V.Termin wykonania:
1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
2. Za dotrzymanie terminu umownego będzie uważane (a) zakończenie czynności odbiorowych przed
upływem wskazanego w ust. 1 terminu, potwierdzone podpisanym przez obydwie ze Stron Protokołem
oraz (b) uzyskanie przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do użytkowania.
VI.Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował należycie w
ramach jednej umowy/inwestycji lub odrębnych umów/inwestycji budowę co najmniej trzech
(3) studni kopanych o wydajności min. 25 m3/h każda.
Okres ostatnich 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin
składnia ofert.
W przypadku wykazania spełnienia warunku przez wykonawców występujących wspólnie, co
najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać powyższy warunek w całości.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymienionego doświadczenia w ramach
doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w realizacji niniejszego zamówienia:
a) Kierownik budowy - osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie w ramach
jednej umowy/inwestycji lub odrębnych umów/inwestycji co najmniej trzech (3)
studni kopanych o wydajności min. 25 m3/h każda;
b) Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca co najmniej uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej.
W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również
kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2020r. poz. 220).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Regulaminu, tj.:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł
z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
okoliczność wskazana w art. 17 ust. 1 pkt 4) i 7) Regulaminu, tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie składane jest
pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
7. Zgodnie z art. 18 pkt 13 Regulaminu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 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 nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;- zgodnie z załącznikiem nr
4 do SWZ;
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty;- zgodnie z załącznikiem nr
5 do SWZ.
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
9. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
VII.Kryteria i sposób oceny ofert:
1. Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną
ocenione według następujących kryteriów:
1)
Oferowana cena brutto - 80 %
2)
Długość okresu gwarancji - 20 %
ad. 1) Kryterium „Oferowana cena brutto – C” (waga 80%):
C=

najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert (Cmin)

x 80

cena brutto badanej oferty (Cof)
Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana cena brutto.
ad 2) Kryterium „Długość okresu gwarancji – G” (waga 20%):
oferowany w badanej ofercie okres gwarancji (Gof)
G=

x 20
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert (Gmax)

2.

3.
4.

5.
6.

Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana długość okresu gwarancji, przy
czym wartość ta musi mieścić się w zakresie podanym w Rozdziale III ust. 4 SWZ.
Sposób przyznawania punktów w kryterium Okres gwarancji:
a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Udzielenie gwarancji na okres krótszy niż
36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
b) Ogranicza się możliwość uzyskania punktów w kryterium Okres gwarancji maksymalnie za okres
gwarancji wynoszący 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji
powyżej 60 miesięcy, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w taki sposób, jak w przypadku,
gdyby zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.
Łączna ilość punktów, uzyskanych przez daną ofertę będzie sumą punktów uzyskanych w kryterium
Oferowana cena brutto i Długość okresu gwarancji. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych
setnych części punktu, przy czy końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i
wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybiera się ofertę z niższą ceną.

VIII.Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15.
2. Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2022 r. o godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gródku nad Dunajcem 28, w dniu
27.07.2022 r. o godz. 10:05.
IX.Termin związania ofertą: 60 dni.
X.Informacja na temat sposobu uzyskania SWZ: strona internetowa Zamawiającego www.dunajecgrodek.pl zakładka Przetargi.
XI.Wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) 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 2019 r. poz.
310, 836 i 1572).
XII.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Pani Monika Sadłoń, e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl.

ZATWIERDZAM:
(-) Rafał Iwański
Prezes Zarządu

