Wygenerowano: 2020-10-30 14:10

Strona 1 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Modernizacja procesu ﬁltracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej…

Ogłoszenie
Numer

Id

2020-9150-14654

14654

Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.03.00-00-0238/17 - Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V

Tytuł

Modernizacja procesu ﬁltracji pośpiesznej i pompowni
wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej
Górze
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy przewidzianych w zapytaniu ofertowym
zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia
podstawowego.
2. Do określenia wynagrodzenia za w/w roboty zostaną zastosowane stawki - nośniki kosztów, tj. stawka
roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż
średnie wg cennika SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego sporządzenie wyceny dla województwa
lubuskiego.
3. W przypadku wystąpienia w/w robót, wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę
przygotowania umowy:
a) protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego,
b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności - sporządzony przez Wykonawcę
i sprawdzony przez Inżyniera Kontraktu,
c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron.

Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy zostały określone w zapisach Zapytania Ofertowego, dostępnego na stronie
internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.zwik.zgora.pl, w zakładce "Przetargi"

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-10-30

2020-10-30

Termin składania ofert
2020-11-27 12:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
NIP: 1040000159

Osoby do kontaktu
Melania Miałkowska-Kopciuch
tel.: e-mail: melania.mialkowska-kopciuch@zwik.zgora.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Modernizacja procesu ﬁltracji i pompowni wielofunkcyjnej
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Roboty budowlane

Podkategoria
Roboty budowlane
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Opis
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji procesu ﬁltracji
pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Przedsięwzięcie obejmuje prace modernizacyjne procesu ﬁltracji pośpiesznej w SUW Zawada (w
budynku istniejącej ﬁltrowni) , w zakres której wchodzi:
1. Usunięcie starego, zużytego złoża dolomitowego z komór ﬁltrów II stopnia.
2. Zasyp 2 opróżnionych ﬁltrów dolomitowych złożem ﬁltracyjnym, wpięcie zasilania ﬁltrów wodą po
koagulacji i włączenie ich do pracy jako ﬁltry pośpieszne.
3. Przygotowanie tymczasowego stanowiska pompowania wody do sieci wodociągowej.
4. Opróżnienie 5 ﬁltrów pośpiesznych (po jednej stronie budynku ﬁltrów) i wykonanie w komorach
następujących prac:
a. Usunięcie starego drenażu belkowego i montaż nowego o tej samej konstrukcji;
b. Usunięcie starych przewodów (wody surowej, wody płuczącej, wody popłucznej i powietrza) i
montaż nowych w istniejących otworach w ścianach ﬁltrów;
c. Wykonanie nowych powłok hydroizolacyjnych na ścianach i dnie komór ﬁltracyjnych;
d. Zastąpienie starej żwirowej warstwy podtrzymującej oraz złoża ﬁltracyjnego nowym żwirem i
piaskiem uaktywnionym (z istniejących komór) do 50% wysokości oraz piaskiem świeżym pozostałe
50% wysokości docelowej złoża.
5. Montaż wentylatorów dachowych nad halą ﬁltrów.
6. Usunięcie starego orurowania i armatury wszystkich ﬁltrów pośpiesznych w galerii rur.
7. Usunięcie starego orurowania i armatury w pompowni wielofunkcyjnej.
8. Montaż nowego orurowania 5 ﬁltrów wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną. 5 ﬁltrów pozostanie
nieczynnych. Komory te stanowić będą rezerwę na wypadek potrzeby rozbudowy technologii
uzdatniania wody w przyszłości.
9. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody przeﬁltrowanej.
10. Montaż osuszacza powietrza w galerii rurociągów przy ﬁltrach pośpiesznych.
11. Wymiana armatury w zbiorniku wody czystej ze zmianą średnic nominalnych (z DN800 na DN700
oraz z DN1200 na DN1000).
12. Wykonanie powłok hydroizolacyjnych w zbiorniku wody czystej w zakresie: dno zbiornika, ściany
zewnętrzne zbiornika (wewnętrzne powierzchnie).
13. Wykonanie powłok mineralnych na ścianach wewnętrznych i stropie zbiornika wody czystej.
14. Wymiana włazów wejściowych do zbiorników wraz z drabinkami (zastosowanie włazów
szczelnych).
15. Wymiana rurociągów wody płuczącej i wody uzdatnionej wraz z armaturą na nowe w
pomieszczeniu pompowni.
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16. Montaż 3 pomp odwodnieniowych w komorach zbiornika wody czystej i wykonanie przewodów
DN150 wraz z armaturą; poprowadzenie przewodów od pomp do kolektora odbierającego wody
popłuczne DN1000.
17. Demontaż istniejących pomp przewałowych i przygotowanie stanowisk do montażu innych
pomp.
18. Demontaż istniejących pomp płuczących o wydajności 800 m3/h.
19. Zmiana ustawień pomp sieciowych i pomp płuczących ﬁltry.
20. Montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych w 5 ﬁltrach pośpiesznych, w zbiorniku wody czystej
i w pompowni (czujniki poziomu, przepływomierze, czujniki ciśnienia, urządzenia mierzące różnicę
ciśnienia oraz stężenie chloru w wodzie).
21. Wymiana 5 zaworów przeciwuderzeniowych na rurociągu tłocznym wody uzdatnionej i montaż
2 nowych zaworów w pompowni wielofunkcyjnej.
22. Montaż nowej dmuchawy do płukania ﬁltrów powietrzem w hali pompowni.
23. Ułożenie fragmentów rurociągów chloru i dwutlenku chloru wraz z armaturą w kanale
technologicznym oraz w pomieszczeniach pompowni i galerii rur.
24. Wykonanie prac renowacyjnych w hali ﬁltrów, galerii rur oraz w pompowni wielofunkcyjnej
obejmujących następujące elementy:
a. Wymiana płytek ceramicznych na posadzkach (poziom górny – podesty);
b. Wymiana i ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach w pompowni i w hali ﬁltrów;
c. Renowacja i równanie tynków i wypraw o raz malowanie ścian i stropów w budynku ﬁltrów;
d. Wykonanie nowej posadzki na bazie żywicy epoksydowej w pompowni wielofunkcyjnej i galerii rur
(poziom dolny);
e. Usunięcie fragmentów ścianek dzielących halę ﬁltrów i galerię rurociągów i montaż nowych ścian
murowanych;
f. Wymiana świetlików w stropie hali ﬁltrów na nowe;
g. Likwidacja starego oświetlenia pompowni, ﬁltrowni i galerii rurociągów oraz montaż nowego
oświetlenia LED w tych pomieszczeniach.
25. Usunięcie złóż ﬁltracyjnych i drenażu z tymczasowo pracujących ﬁltrów (jako ﬁltry pośpieszne).
26. Wykonanie systemu sterowania i automatyki dla ﬁltrów pośpiesznych, zbiornika wody czystej i
pompowni wielofunkcyjnej.
27. Malowanie elewacji budynku farbą elewacyjną silikonową w kolorystyce korespondującej z
elewacją drugiej części budynku (przedłużenie budynku poddanego modernizacji) wraz z drobnymi
naprawami elewacji – kolory transparentne: niebieski i czerwony oraz kolor jasnoniebieski)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Część III niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla Urządzeń oraz
Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i
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budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (YELLOW FIDIC) - drugie wydanie angielsko-polskie
2004 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999)”.

Kody CPV
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

lubuskie

Powiat

Gmina

Zielona Góra

Zielona Góra

Miejscowość
Zielona Góra

Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-10-31

Opis
Termin wykonania zamówienia: 22 m-ce (kalendarzowe) od dnia podpisania umowy. Jest to Czas na
Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych FIDIC.

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
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Wiedza i doświadczenie

Opis
1. Minimalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę, której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie robót polegającychna budowie/rozbudowie/modernizacji/przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie
mniejszej niż 10 000 m3/d
lub
- co najmniej jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ dokonania
zgłoszenia, którego przedmiotem była budowa/rozbudowa/modernizacja/ przebudowa stacji
uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 10 000 m3/d
oraz
- co najmniej jedną robotę, której przedmiotem było wykonanie robót polegających na
budowie/rozbudowie/modernizacji/przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej
niż 10 000 m3/d
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniane będą ich łączne kwaliﬁkacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
tego warunku).

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Minimalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:
Za spełniającego niniejszy warunek uznany będzie Wykonawca, który wskaże do uczestnictwa w
wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:
kierownik budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwaliﬁkacje:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót na budowach z dziedziny gospodarki
wodno-ściekowej, w tym na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji polegającej na
budowie/rozbudowie/modernizacji/ przebudowie stacji uzdatniania wody
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – niniejsza osoba ma posiadać następujące
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kwaliﬁkacje:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jako kierownik budowy/robót na budowach w branży
konstrukcyjno-budowlanej,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez
ograniczeń,
projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – niniejsza osoba ma posiadać następujące
kwaliﬁkacje:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jako projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez
ograniczeń,
projektant branży sanitarnej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwaliﬁkacje:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jako projektant w specjalności sanitarnej, przy projektowaniu obiektów
związanych z gospodarką wodno-ściekową
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę, pomimo
posiadania przez nie odpowiednich uprawnień budowlanych.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego,
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwaliﬁkacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwaliﬁkacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004).
Jeżeli wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
Warunki określone powyżej uważa się za wstępnie spełnione, jeśli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie, iż posiada zdolności techniczne i zawodowe odpowiednie do prawidłowego
wykonania zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego).

Typ
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Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW
wraz z ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 1A
do niniejszego Zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z
konﬂiktem interesów, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania ofertowego,
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
f) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego
Zapytania ofertowego,
g) Pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy),
h) dowód wniesienia wadium,
i) wypełniony Wykaz Cen, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Część IV Zapytania
ofertowego.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.
UWAGA:
• Dokumenty wymienione powyżej - składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty.
• Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie
z załącznikiem nr 6 do Zapytania ofertowego) - składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
bez wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji dotyczących:
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kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sﬁnansowanie zamówienia,
ﬁrm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach,
• Dokumenty wymienione w pkt. 7.2.4) i 7.2.5) Zapytania ofertowego, tj.:
o Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, robót budowlanych/ usług, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te
zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego
i prawidłowo ukończone,
o Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej,
- składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym
w wezwaniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7.2.3) Zapytania ofertowego; dokumenty i
oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. 2018, poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2018 r. poz.1263 i 1669),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
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za przestępstwo, o którym mowa w pkt. powyżej,
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonywająca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu,
i) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r.
poz.703 i 1277),
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne,
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650 i 1637 i 1669), złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 149,398,1544 i 1629)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
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układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i
2491 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 398,685, 1544 i 1629).
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wymienionych w pkt. 2) a) – k) i m) powyżej
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego).
Wykonawca potwierdza brak podstawy do wykluczenia, o której mowa w pkt 2) l) powyżej zgodnie z
pkt 7.2.2), na druku stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena (C) 60% 60 punktów oferta z najniższą ceną otrzyma maks. liczbę 60 pkt, oferty pozostałe otrzymają
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę pkt proporcjonalnie mniejszą, obliczoną wg wzoru
Pi(C)=(Cmin/Ci)*60 pkt
Więcej informacji w Zapytaniu Ofertowym, www.zwik.zgora.pl, "Przetargi"

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Gwarancja (G) - minimum 36 m-cy, maks. 48 m-cy 40% 40 punktów
20 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji wynoszący 42 m-cy, 40 pkt otrzyma
Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji wynoszący 48 m-cy.
Więcej informacji w Zapytaniu Ofertowym, www.zwik.zgora.pl, "Przetargi"

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-10-30 - data opublikowania

-> 2020-11-27 12:00:00 - termin składania ofert
-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2022-10-31 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji procesu ﬁltracji p... / występuje płatność
częściowa
-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji procesu ﬁltracji p...

