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Lesznowola, dnia 31.03. 2020r.

ZADU

,lortskt

przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem zam6wieh na dostawy, uslugi i roboty budowlane w
Lesznowolskim Przedsiqbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzilqw L6sznowoii.

Pzedmiotem zam6wienia jest usluga polegajqca na pelnieniu funkcji lnspektora
Nadzoru/ln2yniera Kontraktu dla zadania pn. aozajoowA t 1RZEBTJDOWA OCZYSZbZALN.
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ZAMIENiE UL. ARAKOWA 4, gM. LESZNOWOLA.

PREZES 

ffiR***"*"\
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t. ZAMAWAJACY

Lesznowolskie Pzedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Popzeczna 50, 05-506 Lesznowola
NIP: 1231200082
TeL227579432
www. lpk-lesznowola. pl
e-mail: lpk@lpk-lesznowola. pl

Postgpowanie nr Dl R.43 0.0S.ll 1 .2020

II. PRZEDM IOT ZAMOWIENIA

1. Pzedmiotem zam6wienia jest ustuga polegajqca na pelnieniu nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektryclne; i nxfin dla rob6t buoowtanycn pzi rozbudowie
i przebudowie oczyszczalni sciek6w polozonej w miejscowosci Zamienie pzy ul. Arakowej 4 dz. Nr ew.
24, gmina Lesznowola.
2. Pelna dokumentacja projektowa dotyczqca rob6t budowlanych na Mw zadanie dostqpna jest na
stron ie i n te rn etowej Zamaw iajqce g o www. lp k-lesz n owo la. o I .

3. Zamawiajqcy 2qd9, aby \Arlkonawca wslerdl w ofercie czgsc zam6wienia, ktorych wykonaniezamierza powierzy6 podwykonawcom, otaz podal nazwy firm (nazwy podwykonawcow).
4. Zakres podstawowych obowiqz k6w I nspektora Nadzoru/l nzyn ierb Kontraktu :- reprezentowanie Zamawiajqcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji zprojektem, pzepisami , zasadami wiedzy 

'technicznej i obowiqzuje.y; ; trafcie rea2Zcji
harmonogramem rob6t;

- organizowanie w porozumieniu z Zamawiajqcym cyklicznych narad koordynacyjnych, prowadzenie tych
naradach oraz przygotowywanie protokolow z narad;

- kontrolowanie jako6ci wykonanych rob6t i wbudowanych wyrob6w budowlanych, a w szczeg6lnoSci
zapobieganie zastosowaniu wyrob6w budowlanych i- urzq{zefi wadliwych i'niedopuszczoriycn Oo
stosowania w budownictwie, zatwierdzenie zgodnoSci z normami, pzepisami i specyfikacjq technicznq;-- sprawdzanie i odbi6r. rob6t budowlanych ulegajqcych zakryciu lubiani'kajqcych;'

- udzial w pr6bach i odbio.rach technicznych oraz [zygotowinie i udzial w tiynnoSciach odbioru rob6t;
- raportowanie i sprawozdawczos6 w zakresie Eeczowo- finansowym;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad;
- rozstzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajqcym spraw technicznych powstalych w toku wykonywania

rob6t;
- sporzqdzanie protokol6w koniecznoSci w pzypadku potzeby wykonania rob6t dodatkowych lub

zamiennych;
- uzgadnianie z Zamawiajqcym wszelkich zmian dotyczqcych wartosci rob6t;
- kompletowan ie doku mentacj i zwiqzany ch z od b iorem koricowym ;- uczestniczenie w czynno5ciach odbioru kohcowego robot, rozruchu technologicznym i przekazania do

uzytkowania.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji niniejszego zam6wienia: od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia zgloszenia donadzoru budowlanego zakofczenia rob6t przez \Afikonawce rob6[ budowlanych objgtyc.-h nadzorem
inwestorskim.
\Afudluzenie lub skr6cenie czasu realizaqi rob6t budowlanych bqdzie stanowi6 podstawq do zmiany
okresu realizacji niniejszego zamowien ia.

2. ZamawiElcy pzewiduje realizacjq robot objgtych nadzorem, ktorego dotyczy niniejsze zamowienie
do 30.1 1.2022 roku.

tv. GENERALNE ZASADY UCZESTNTCTWA W qOSTEqOWAN\U

1) Ofertq mohe zlozyC.osoba fizyczna,.osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajqca
osobowoSci prawnej oraz podmioty te wystgpu.jqce wsp6lnie o ile rpitni"iq warunki okreSlone w

q



ustawie Prawo zam6wieh publicznych otaz w niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w
zamowienia.

?) \azdy \ArVkonawca moze ztozyc tytko jednq ofertq.
3) Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci zlozenia oferty przewidujqcej odmienny niz okreSlony w

niniejszej slwZ spos6b wykonania zam6wienia tj. oferty wariantowej. 
-

4) Zamawialqcy udostqpnia w pzedmiotowym postqpowaniu, ogNoszenie o zam6wieniu oraz SI\AZ
_. vt raz z zalqcznikam i n a stron ie i nternetowej : www. I pk-tesznowola. pl .

5) Zamawiajqcy nie pzewiduje rozticzeniawwa@
6) Zamawiaiqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w fostqpowaniu.7) Zamawialqcy nie pzewiduje udzielania zaliczekna poczet wykonania zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OP'S SPOS OBTI DOKONYWANIA OCENY
SPELNIAN IA TYCH WARIJ N KOW

O udzielenie zamowienia mogq ubiegal siq:

5'1) \Atlkonawcy, k!6.2y nie podlegajq wykluczeniu z postqpowania z Wzyczyn okreSlonych g 9
Regulaminu zam6wieh na dostawy uslugi i roboty budowlane w Lesznowofsfim przedsiqbiorstririe
Komunalnym Sp. z o.o. .z siedzibq w Lesznowoli (regulamin znajduje siq na stronie internetowe
Zamawiajqcego), oraz posiadajq stosowne uprawnienia. -

Na potwierdzenie spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu \A&konawca powinien przedlozye
oSwiadczenie:

a) o braku podstaw do wykluczenia,
b) o posiadaniu uprawnieri do wykonywania okreSlonej dzialalno6ci lub czynnoSci, jezeli pzepisy
prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania.

OSwiadczenie powinno byd zloZone na formularzu lub wedlug formularza stanowiqcego zalqcznik nr 2
do SIWZ.
W. przypadku wsp1lnego ubiegania sig o udzielenie niniejszego zam1wienia przez dw6ch lub wiqcej
Wykonawclw oSwiadczenie sklada ka2dy z Wykonawc6w ( zasida ta dotyczy r6wniez podwykonawc6w)'

5.2) Wykonawcy, ktozy posiadajq wiedzg i do6wiadczenie.
W celu potwierdzenia spelnienia warunku \Arlkonawca winien wykazac i2 w okresie ostatnich 6 lat przed
terminem skladania olel, 

.a 
jezeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest krotszy, w tym okresie, nalezycie

wykonal przynajmniej jednq ustugq polegajqcq na pelnieniu nadzoru iruvestorskiego w braniach
konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elekfrycznej, lub sprawowaniu funkcji inzynieri kontraktu przy
realizacji zakoficzonego zadania polegajqcego budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalii
Sciek6w o przepustowoSci nie mniejszej niZ 4 000 m3/d.

5.3) _Wykonawcy, kt6rzy dysponujq osobami, kt6re bqdq skierowane do realizacji niniejszego
zam6wienia spelniajqcymi ponizsze wymagania :

- lnspglftor nadzoru bran2v konstrukcvino-budowlanei:
posiadajqcy uprawnienia budowlane w speclalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze6 lub inne
uprawnienia umozliwiajqce wykonywanie tych samych czynno6ci, do wykonania kt6foch w aktualnym
|ta1ie prawnym upowazniajq uprawnienia budowiane w powyzszej specjalnoSci, oraz posiadajqcy
doSwiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika OJoowy * nr"nzy konstrut<cy1no 1
budowlanej pzy co najmniej jednym zadaniu polegajqcym na budowie iuo roznuobwie oczysiizalni
Sciek6w komunalnych o wydajnosci nie mniejszej niz-abbb m3/d, realizowanym w okresie ostatnich 6 latpzed uplywem terminu skladania ofert, przy realizacji ktorego petnit tq funl<cjg od poczqtku do ko6ca
realizacji rob6t.
- lnspektor nadzoru bran2v sanitarnei:
posiadajqcy uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie instalacji i uzqdzefi
cieplnych,. wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i-kanalizacyjnych bez ogranic)eri, lub inne
uprawnienia umozliwiajqce wykonywanie tych samych czynnoSci Oo wyt<onania k-t6rych w aktualnym
qta1i9 prawnym upowaZniajq uprawnienia budowlane w powyzszej specjalnoSci, oraz posiadaj{cy
doSwiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownit<L OuO'owy w branzy sanitarnej po.y'co
najmniejjednym zadaniu polegajqcym na budowie lub rozbudowie oczyszczalni sciekow komunalnyth o
wydajnoSci nie mniejszej niz 4000 m3 /d, realizowanym w okresie ostainich 6 lat przed uplywem teiminu
skladan_ia ofert, przy realizacji kt6rego pelnil tq funkcji od poczqtku do ko6ca realizacji rob6i
- lnspektor nadzoru bran2v elektrycznei:
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posiadajqcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i uzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeh, lub inne uprawnienia umozliwiajqte wykonanie
tych samych czynnoSci, do wykonania ktorych w aktualnym stanie prawnym upowaznii.lq uprawnienia
budowlane w powy2szejspecjalnoSci oraz posiadajqcy do3wiadczenie na sianowist<u insplt<toi-a naOzoiu
lub kierownika budowy w !912y elektrycznej pzy co najmniejjednym zadaniu polegajqcym na budowie
lub rozbudowie oczyszczalni Sciek6w komunalnych o wy-dajnoSci co najmniej aOOO irtlO , ,""firorrrn,,
w okresie 6 lat przed uplywem terminu skladania ofert,- przy realizacji ki6rego peNnil tg funkcjq bd
poczqtku do kohca realizacji rob6t.

Y_|\!, os6b spozqdzil na formularzu lub wedlug formularza stanowiqcego zalqcznik nr S do
SlWz. Do formulaza nale2y dotqczy1 dokumeity potwierdzajqce nLteiyte wykonanie uslug
przywola nych w przed m iotowym form ul a rz u.

5.4) Wykonawcy znajduiqcy siq w odpowiedniej sytuacjiekonomicznej ifinansowej.
W zakresie warunku dotyczqcego sytuacji finansowej Zamawiajqcy uzni warunek za spelniony, jezeli
\Atlkonawca:

r wy-!a!e siq posiadaniem Srodkow finansowych lub zdolnoSci kredytowej w wysokoSci co najmniej
100 000,00 zl (slownie: sto tysiqcy zlotych), w okresie nie wczeSniejizym niz t miesiqc'przed

uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spelnienia tego warunku Wykonawca dolqczy do oferty informacjg banku tub
sp6ldzielczei kasy oszczqdnoSciowo-kredytowei potwierdzajqcej wysokoS1 posiadanych Srodk6w
finansowych lub zdolnoSC kredytowq w wysokoSci co najmniej 1oo OOO zt ( slownie: sto tysigcy)
wystawionq nie wczesniej niz 1 miesiqc przed uplywem terminu sktadania ofert.

' wykaze sig, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci
zwiqzanei z pzedmiotem zam6wienia na sumQ gwaranc-y.lnq nie nizszq niz 300 OO0,Od zl (slownie:
tzysta tysiqcy zlotych).
Wykonawca zobowiqzany bqdzie przekaza1 Zamawiajqcemu przed podpisaniem umowy kopiq wyzej
wym ie n ionej polisy wraz z dowoda m i wptaty wymag a iybh sktadek.

W terminie trzech dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji dotyczqcych \A&konawc6w
ktorzy Tlozy\ gferty, \Arlkonawcy zobowiqzani sq do zlo2enia oSwiadczeni6 o pizynaleznoSci tub brakuprzynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej. \Arlkonawcy nalezqcy do tej samej giupy kapitatowq mogq
zostaC wykluczeni z postgpowania jezeli \Afukonawca nie przedsiawi dowod6wjie'powi)zania z"inn/m
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (wi6r
oSwiadczenia stanowi zalqcznik nr 4 do SIWZ).

Nie spelnienie chociazby jednego warunku,_skutkowa6 bgdzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania.
Z postgpowania o udzielenie zam6wienia ZamawiE1cv rirykluczy \Afikonawcq,'kt6ry w ipo'sOO iawiniony
powaznie naruszyl obowiqzki zawodowe, co podwaza legb uczciwosc, w szizeg6lnoSci gdy wykonawciw wyniku zamiezonego dzialania lub razqcego niedoitstvva nie wykonal hib nienat6zycie wykonal
zam6wienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych Srodk6w dowodowych. 

"

Strona -\



vt. sposoB poRozttMtEWANtA StE Z ZAMAW\AJACYM.

1. \AtVkonawca mo2e drogq elektronicznq na adres e-mail :lpk@lpk-lesznowola.pl zlozyA do
Zamawialqcego wniosek o wyjaSnienie treSci specyfikacji istotnycn wanrnt<Ow zam6wienia. We
wszelkiej korespondenqi zwiqzanej z niniejszym postqpowaniem Zamawiajqcy i \Arlkonawca
poslugyjq siq numerem ogloszenia. \A&konawca zwracajqc siq do Zamawialqcego o wy.laSnienie
treSci SIWZ zobowiqzany iest do przekazania Zamawiajqcemu treSci zapyiinii tat<ze'w wersji
edytowalnej

2. Zamawialqcy jest zo.bowiqzany udzieli6 wyjaSnieh niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 5 dnipzed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci S|WZ
wplynql do zamawiajecego nie p62niej niZ na 10 dni pzed uplywem terminu s"litadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplynie po uplywie terminu, o ktorym mowa w pkt 2 lub
dotyczy udzielonych wyja6nie6, Zamawialqcy mo2e udzieli6 wyjaSnieh albo pozostawi6 wniosek bez
rozpoznania.

4. Przedlu2enie terminu sk{adania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o kt6rym mowa
w pkt 2.

3. TreS6 zapytah wtaz z wyja6nieniami zamawiajqcy udostqpnia na stronie internetowej www.lpk-
lesznowola. pl na kt6rej zostala zamieszczona S lWZ.

4. Osobami upowaZnionymi do bezpoSredniego kontaktowania siq i do udzielania wyjaSnieh w imieniu
zamawiajqcego sE:

lwona Nowowiejska nr tel. 501 834 g1g,
Pawel Turowski nr tel. 515 214 872.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1' Oferta musi by6 przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz Regulaminu zam6wieh na dostawy,

- .Y|lugi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiqbiorstwie Komunllnym Sp. z o.o.
2. \Arlkonawca ma prawo zloZy| tylko jednq ofertg.
3. Zamawilqcy nie dopuszcza skladania ofert czqsciowych i ofert wariantowych.
4. \Atlkonawca ponosi.wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
5. Oferta powinna by6 spozqdzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygoremniewa2noSci. Kazdy dokument skladajqcy siq na ofertq powinien by6 czytetny, oraz podpisany-pp1ez

osobq upowa2nionq do reprezentowania firmy na zeiuiqtz i zaciqgania zobowiqzafi w wyiot<osci
odpowiadajqcej cenie oferty.

6. Ofertq stanowi wypelniony Formularz ,,Oferta", zgodny z zalqcznlkiem nr I do SIWZ wraz
z zalqcznikam i i oSwiadczen iami.

l. Zamawiqqcy wymaga, aby zlohone w ofercie zalqczniki byly opracowane na formularzach zalqczonych
9g fluz lub spozqdzone samodzielnie przez \Arlkonbwca w oparciu o formularze zalqizone' do
st\Az.

8- Zaleca siq, aby oferta byla zlo2ona na kolejno ponumerowanych stronach, o numeracji stron
rozpoczynalqcej sig od nr 1 umieszczonego na pienvszej stronie oferty. Zaleca siq, aby kaZda
zapisana strona oferty (wraz zzalqcznikamido oferty) byla ponumerowana i<olejnyminumerami.

9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty 1w tym zalqcznikacn oo 6terty) powinny by6
parafowane (lub podpisane) wlasnorgcznie przez osobq poOpisulqiq ofertq. parafka 

t-pbOpis) powinna
by0 naniesiona w spos6b umozliwiajqcy identyfikacjq podpisu (np.'wraz z imiennq'piec2qik'q osoby
spozqdzajqcej parafkg).

10. \Afikonawca powinien umie6ci6 ofertq w zamknjqtym opakowaniu, uniemozliwiajqcym odczytanie jego
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by6 zaadresowane nastqpujqc6:

LESZNOWOLSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
05-506 Lesznowola, ul. poprzeczna S0

pterta w przetargu nieograniczonym na pelnienie w petnym zakresie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. RoZBuDowA t pRZEBUDowA oczyszczALNt scrx1w w

NtE orwtERAc pnzeo'AY:^i'i . ..r., GIDZ

11. W przypadku oferty skladanej pzez \Arlkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie
zamowienia, nalezy na kopercie wewngtrznej wymienic nazst'ty z okre6leniem siedziliy - wszystkich
\Afikonawc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzieienie zam6wienia , z oznaczeniem pelnomocnika.

12. Dokumenty sq skladane w oryginale lub kopii poSwiadczonqzazgodnoSC z oryginalem przez osobg
upowaznionq do reprezentowania firmy.

stronar5 

q



13. W pzypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia partnezy ustanawiajq
pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym posiqpowaniu. Do oferty nalezy zalqciye Oofumeiri
ustanawiaiqcy peln omocn ictwo, pod pisany puez ka2dego z partnerow.
14. oferta winna by6 podpisana wzez ustanowionego pelnomocnika.
15. wszelka korespondencja bqdzie prowadzona wylqcznie z pelnomocnikiem.
16.\A[konawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o niniejsze zam6wienie, kt6rych oferta zostanie t)znana za

najkozystniejszq, przed podpisaniem umovvy o realizacjg niniejszego'zam6wienia, sq zobowiqzani do
zawarcia umowy cywilno - prawnej regulujqcej ich wsp6lpra6g. iat<a umowa powinna zawierad w
swojej treSci pzede wszystkim zapisy dotyczqce :

- okreSlenia celu i przedmiotu umowy,
- oznaczenia czasu tnryania umowy - nie krocej niz okres realizacji przedmiotu zam6wienia,
- umocowania ustanowionego pelnomocnika,
- okreSlenia wsp6lnej odpowiedzialnoSci wykonawc6w,
- okreSlenia zakresu przedmiotu zamowienia realizowanego Wzez kazdego z wykonawc6w,- wykluczenia mo2liwo6ci wypowiedzenia umowy wsp6lpracy pi.ez ft6regokolwiek z
wykonawc6w wsp6lnie realizujqcych zamowienie,
-zakazu wprowadzania zmian w umowie bezzgody Zamawiaiqcego.

17- Zamawiajqcy moze Zqdal przedstawienia oryginalu luo notariatnie pdswiadczonej kopii dokumentu
. _ _wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wqtpiiwoSci co do j6j prawdziwoSci.
18. Pzed uptywem terminu sk{adania ofert, \A/ykonawca moze wprowadzic zmianv d6 itbzonel oferty lub

wycofa6 ofertq. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty poirlnn/" Oye
dorqczone Zamawialqcemu na pi6mie pod rygoiem niewaznoSci pzed uplywem terminu skladania
ofert. OSwiadczenia powinny by6 opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera'
odpowiedn io dodatkowe oznaczen ie wyrazem:,,zMIANA' lu b,,wycoFAN I E,.

19. Zmiana oferty mo2e nastqpi6 tylko poprzez zloaenie zmienionej, pisemnej oferty wedlug takich
samych zasad jak wczeSniej skladana oferta. Oferta zmieniajqc-i wczeSniej zloz'onq ofeig musi
jednoznacznie wskazywac, ktore postanowienia oferty sq zmienione.

vilt. TERMTN ZWLAZANLA OFERTA.

\AtVkonawca bqdzie zwiqzany ofertqpzez okres 30 dniod uplywu terminu skladania ofert.

IX. WADIUM.

1.Zlo2ona oferta musi by6,zabezpieczona wadium o wartoSci 1O 0OO,OO zl, (slownie zl: dziesiqc tysigcy
zlotych). Wadium musi byc wniesione w formie pieniqznej na rachunek bankowy Zamawiajqcgo'' edni,
Sp6ldzielczy Ziemi t-owickiej Oddzial w Lesznowoli
Nr 86 8022 0000 2001 0003 8931 OOO1.
Tytul przelewu musi w_skazywaC nazwq p!_st^epowania w zwiqzku z kt6rym wnoszone jest wadium tj.
,,NADZ1R tNWEsroRsKt NAD nozaiuociw4 t pRZEBiDowA oczysZCZAtLNt sctex1w w
ZAMIENIU"
Uwaqa:
Nie.nafezy zalqczae oryginalu dokumentu potwierdzajqcego wplatq wadium. Do oferty nale2y dolqczy1
kopig dokumentu potwierdzajqcego wplatg wadium.
2. wadium musi by6 wniesione pzed terminem skladania ofert. Wniesienie wadium bqdzie skuteczne,jezeli pzed uplywem terminu znaldzie siq na rachunku bankowym Zamawialqcego. \Arlkonawca, tctOry
nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postgpowania, a lego oferta zostani'e'uzi ana ia odrzuconq.
3. Dyspozycjq w zakresie zwrotu wniesionych w pieniqdzu wadi6w pzez wykonawc6w, Zamawiilqcy
przekaie do banku niezwlocznie po:

a) uplywie terminu zwiqzania ofertq,
b) zawarciu umowy w sprawie zam6wienia,
c) uniewaZnieniu postqpowania o udzielenie niniejszego zam6wienia.

4. zamawialqcy niezwlocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:
a) kt6ry wycofal ofertq przed uplywem terminu skladania ofert;
b) kt6ry zostal wykluczony z postqpowania;
c) kt6rego oferta zostala odzucona.

5. Wadium wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana, zostanie zatzymane wtaz zodsetkami wpzypadku, gdy wykonawca:
1) odm6wi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stanie siq niemozliwe z pzyczyn lezqcych po sironie wykonawcy.
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4.

5.

X. MIEJSCE ORAZTERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertq nalezy przesla6 pocztq lub zlozyA w siedzibie Zamawialqcego: przy ul. popzecznej 50 w
Lesznowoli (05-506), w pokoju nr 1, do dnia 1g.05.2020r do gociz.to.oo 

'

2. Otwarcie ofert nastqpiw dniu: 18.05.2020r o godzinie 10.15 w siedzibie sp6lki, pok6j nr Ii.
3. B-ezpo6rednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotq, iax) zamie2a przeznaczya na

sfinansowanie zam6wienia.
Podczas otwarcia ofert podaje siq nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w, a tak2e informacje
dotyczqce ceny brutto.
Niezwlocznie informacjq, o kt6rych mowa powyZej Zamawialqcy umieszcza na swojej stronie
internetowej.

6. Oferta zlohona po terminie skladania ofert zostanie niezwlocznie zwr6cona \Afikonawcy.

xt. oPts sPoso8u oBLtczANtA CENY.

1. Podana w ofercie cena ma charakter ryczaltowy i powinna obejmowa6 pelny zakres prac, wszystkie
elementy niezbqdne.do wykonania pzedmiotu iam6wienia i uwzglgdnia6 wszelkie kodzg zwiqzbne z
realizaqqzam6wienia.

!. Qena ma by6 wyrazona w zlotych polskich netto i brutto w uwzglqdnieniem naleZnego podatku VAT.
3. Zamawialqcy dopuszcza fakturowanie czqsciowe. wartose Eriury bqdzie wynikila'z procentowego

zaawansowania prac budowlanych nadzorowanej inwestycji. Suma faktur tzqsciowych nie moZe
przekroczyl 70 o/o wartoSci nadzoru inwestorskiego. fJffura koficowa zostinie wystawiona po
rozliczeniu kohcowym inwestycji.

XII, TRYB I ZASADYWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Tryb oceny ofert.
'!.1. 

99"nV ofert bqdzie dokonywala komisja pzetargowa.
1.2. Otefi oceniane bgdq w 2 etapach:
! etap: ocena w zakresie wymagafi formalnych i kompletnosci oferty.
!19$n: ocena merytoryczna wedlug kryteri6w okreStonych ponizej.
W ll etapie rozpatrywane. bqdq oferty nie podlegijqce odzuceniu, zloaone pzez \Arlkonawc6w
niepodlegajqcych wykluczeniu.
2. Kryteria oceny ofert:
2.1 W ramach zam6wienia zostanie wyloniony \A&konawca, kt6rego oferta uzyskala lqcznie najwigcej
punkt6w.

2.2. zamawiaiqcy bqdzie siq kierowal nastgpuiqcymi kryteriami i ich wagami:

q

ofertowa brutto - wykonawcy zostanq p@
:szq liczbg punkt6w - 85, otrzyma oferta zawierajqca najni2szq cenq brul

wykonanie niniejszego zam6wienia , a pozostale oferty odpowieAnio mniej

x 85 pkt = liczba punkt6w oferty ocenianej

nie inspektora nadzoru specjalnosci konstrukcyjno -
w zakresie opisanym w w pkt V SIWZ :

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 1 roboty - 0 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 rob6t - 3 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 rob6t - 5 pkt.

zenie inspektora nadzoru specjalno6ci instalacyjnej r,rzakresie
w w pkt V Slll\Z :

prawowanie nadzoru nad wykonaniem 1 roboty - 0 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 rob6t - 3 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 rob6t - 5 pkt.
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Kryterium Liczba punkt6w

max 85

max 5

max 5



3 inspektora nadzoru specjalnosci instalacji i urzqdzef
w zakresie opisanym w w pkt V SIWZ :

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 1 roboty - 0 pkt
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 rob6t - 3 pkt.
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 rob6t - 5 pkt.

max 5

2'3 Jezeli nie bqdzie mozna dokona6 wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiQcej ofert pzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny-ofert Ziiawiajqcy spoSr6d tych
ofert wybierze oferte z n4ni2szq cenq, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenle, z.amawiaiqcry
wgzwie \A&konawc6w, ktorzy z,r:izyli te oferty, do zlo2enia w terminiL okreslonym przez Z.amawiajqieg6
ofert dodatkowych,

xltt. tNFoRMAcJA o FoRMALNoSqacu JAKTE powtNNy zosrAc DopEt-NtoNE po
ZAKONCZENTU qOSTEqOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiaiqcy powiadomiwybranego \A&konawcg o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. \Atlkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zimowienia, kt6rych oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszq,.sq zobowiqzani przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym pzez
Zamawialqcego, zlozyt Zamawiajqcemu kopig (po6wiadczonq,,za zgodnos6 z oryginaleml') umowy
regulujqcej zasady ich wsp6lpracy, wsp6ldzialania iodpowiedzialnoSci w zakreJie obejmujqcym
wykonanie zam6wienia.

3' Jezeli wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publicznego lub nie przedstawi oplaconej polisy ubeipieczenia OC, zamawialqcy moze
wybra6 ofertq najkozystniejszq spo6r6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich pbi.'6wnego
badania ioceny.

4. \Atlkonawca ma obowiqzek zawrze6, umowQ zgodnie ze wzorem umowy stanowiqcym zalqcznik nr 5
do SIWZ.

Xlv. lnformacia o moiliwosciach i warunkach zmianv zawartei umowv.

zamawialqcy pzewiduje mozliwosd zmiany w tresci umowy w przypadku gdy:
- nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa w zat<reIie majqcym istotny wplyw na
realizacjq pzedmiotu umowy,
- nastqpi potzeba zmiany terminu realizacji zam6wienia z pzyczyn obiektywnych niezaleznych od
\AATkonawcy.

w. wv m aaa n i a d otvczace za bez pieczen i a n a I elvteq o wvko n a n i a u m owv.

Zamawiaiqcv nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

wl. Klauzula informacvina dotvczaca przetwanania danvch osobowvch.

l. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67g z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z-przefutarzaniLm danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy gSAAMe (bg6lne
rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2b16, str. i1, oaiel i'RoDo", informujimy,
2e:
1) administratorem Pahstwa danych osobowych jest Lesznowolskie pzedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z

o.o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola, reprezentowane przez: Preiesa Zazqdu - Kazimierza
Jabloriskiego;

2) w sprawach zwiqzanych z Pahstwa danymi prosze kontaktowac siq z administratorem danych, kontakt
pisemny za pomocq poczty_trqdycyjnej na adres Lesznowolskie irrzedsiqbiorstwo Komuhalne Sp. z
o.o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola lub pocztq elektronicznq na adres e-mail: tpf@tpk-
lesznowola.ol .

3) Pahstwa dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROD w celu prowadzenia
przedmiotowego postepowania o udzielenie zam6wienia publiczne go oraz zawarcia umowy.

4) odbiorcami Pafistwa danych osobowych bqdq osoby lub podmi6ty, kt6rym udostqpniona zostanie
doku mentacja postepowan ia;

5) Pahstwa dane osobowe bgdq pzechowywane, zgodni e z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zlmowienia.
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6) w odniesieniu do Pahstwa danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiadajq Pahstwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostEpu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skozystanie z

prawa do sprostowania nie moZe skutkowa6 zmianq wyniku postepowania o u-dzielenie
zam6wienia;

8) nie pzysluguje Pahstwu:
- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych; - prawo do
pzenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec pzefuvarzania danych osobowych, gdyz

podstawq prawnq pzetwarzania Pahstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
2. JednoczeSnie LPK Sp. z o.o. pzypomina o ciqzqcym na \Arlkonawcy obowiqzku informacyjnym -

wynikajqcym z art. 14 RODO wzglgdem os6b fizycznycn, ftorych dane przekazane i6stanq
Zamawiajqcemu w zwiqzku z prowadzonym postgpowaniem i kt6re Zamawialqcy poSrednio pozyska
od \Afikonawcy biorqcego udzial w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej'jediro z
wylqczeh, o kt6rych mowa w art. 14 ust. 5.

xvlJ. zALAczNlKt
Zalqcznik nr 1 - Wzor Formulaza oferty.
Zalqcznik nr 2 - Oswiadczenie \Afikonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postqpowania.
zalqcznik nr 3 - \AlVkaz os6b uczestniczqcych w wykonaniu zam6wienia
Zalqcznik nr 4 -Wz6r o6wiadczenia o grupie kapitalowej.
Zalqcznik nr 5 - Wz6r umowy

PREZES Z ZADU

t{rt-zlmierz,Ji fiski

NIP: 123 1200082 REGON: 142 133018 KRS: 0000349630 kapitalzakladowy:94.592.00021
s4d rejestrowy: S4d Re.ionowy dlarn. st. Warszawy-XIV WydziatGospodarczy Kraiowego Rejestru S4dowego

q
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