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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
11-02-2019

Termin składania ofert
20-03-2019

Numer ogłoszenia
1166154

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres Zamawiającego:
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice
Województwo Śląskie
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać nie później niż do dnia 20 marca 2019 r. godz. 9:30.
3. O terminie złożenia oferty świadczy data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
4. Oferta dostarczona po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będzie rozpatrywana, nawet jeżeli
spóźnienie nie powstało z winy Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o
złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po rozstrzygnięciu postępowania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 10:00.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt. 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Kania

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 (32) 332-7158

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie i wyposażeniu mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 230 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
Z uwagi na brak możliwości dołączenia dokumentacji technicznej w została ona zamieszczona w
odrębnym zestawie plików pod adresem internetowym
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https://drive.google.com/drive/folders/1lg0ROAkFchKUbSOHBZ6NFC8ACYA5F1UU
(Uwaga: w razie problemów z otwarciem powyższego odnośnika, należy skopiować odnośnik i wkleić go
w przeglądarce internetowej)

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: gliwicki Miejscowość: Pilchowice

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Budowa oczyszczalni ścieków

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie i wyposażeniu mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 230 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Podstawowe roboty technologiczne pompownia ścieków, budynek technologiczny, pompownia
pośrednia, reaktor biologiczny, zbiornik osadu nadmiernego, stacja zlewna ścieków dowożonych,
pompownia wody
technologicznej, biofiltr, składowisko osadu odwodnionego, przewody technologiczne międzyobiektowe,
b) Roboty budowlane budynek technologiczny, reaktor biologiczny, zbiornik osadu nadmiernego,
zbiornik ścieków dowożonych, fundamenty dla biofiltra i agregatu prądotwórczego,
c) Roboty instalacyjne instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji.
d) Roboty elektryczne instalacje elektryczne oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.
e) Odwodnienie wykopów koszty odwodnienia wykopów w czasie budowy
f) Rozbiórki istniejących obiektów zakres rozbiórek został wskazany w dokumentacji projektowej
(kosztorys rozbiórki.pdf) i obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, placu składowego i śmietnika
oraz istniejącego budynku technologicznego; zakres ten jest niezbędny dla realizacji zadania z uwagi na
konflikt przestrzenny w usytuowaniu obiektów
g) Roboty drogowe i ogrodzenie roboty drogowe na terenie oczyszczalni, ogrodzenie, zagospodarowanie
terenu, wycinka drzew i nasadzenia, zagospodarowanie zieleni
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 7 do SIWZ,
obejmującym dokumentację projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych. Przedmiar robót zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy
– nie ujęcie w przedmiarze robót poszczególnych pozycji wynikających z dokumentacji projektowej nie
stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Kody CPV:
Kod główny:
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
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Kody dodatkowe:
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
4. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace wymagany przez Zamawiającego wynosi 3
lata (36 miesięcy) od daty końcowego odbioru prac.
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu
Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz pozwolenie wodno-prawne dotyczące
budowanej oczyszczalni. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji warunków
przyłączenia przedmiotu umowy do sieci elektroenergetycznej.

Kod CPV
45252100-9

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu
Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz pozwolenie wodno-prawne dotyczące
budowanej oczyszczalni. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji warunków
przyłączenia przedmiotu umowy do sieci elektroenergetycznej.

Harmonogram realizacji zamówienia
W okresie od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2020 r. Zamawiający uprzedza, że ze względów
organizacyjnych i technologicznych zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń wodno-prawnych nie będzie mogło nastąpić wcześniej, niż w IV kwartale 2020 r.

Załączniki
07 Dokumentacja techniczna ver.2.0
06 Zalacznik nr 6 Wzor umowy ver. 2.0
05 Zalacznik nr 5 Wykaz kluczowych osob ver. 2.0
04 Zalacznik nr 4 Wykaz wykonanych zamowien ver. 2.0
03 Zalacznik nr 3 Oswiadczenie ws wykluczenia ver. 2.0
02 Zalacznik nr 2 Oswiadczenie Regulamin i SIWZ ver. 2.0
01 Zalacznik nr 1 Formularz oferty ver. 2.0
00 SIWZ oczyszczalnia Piaski 2019 ver. 2.0
0 oczyszczalnia Piaski 2019 ogloszenie ver. 2.0

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
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1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,

Wiedza i doświadczenie
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia
na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków
komunalnych, każde o wartości netto co najmniej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) zł,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- dysponują osobą, która będzie mogła pełnić funkcję Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane), posiadającą udokumentowane następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia:
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według
wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,
przynależność do izby zawodowej inżynierów budownictwa lub spełnienie wymagań określonych dla
obywateli państw członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) wraz z
posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, posługiwanie się językiem
polskim biegle w mowie i piśmie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.:
- w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, osiągnęli średnioroczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2.000.000
(słownie: dwa miliony) zł
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000 (słownie: trzy
miliony) zł

Dodatkowe warunki
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert wadium w wysokości
200.000 (słownie: dwieście tysięcy) zł, w formie i na zasadach określonych w Regulaminie. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Spółdzielczym w Gliwicach nr 04 8457
0008 2004 0064 3340 0001.
2. Wadium we wniesionej wysokości przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) uchylił się podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, pomimo
pisemnego wezwania
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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3. W innych wypadkach, Zamawiający zwraca Wykonawcom wadium na zasadach określonych w
Regulaminie.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli
stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub
części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności:
klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,
akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające
porządkowi publicznemu,
strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez to rozumieć
warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót
budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na
ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy,
opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają
prowadzenie robót),
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w
życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu
realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań
archeologicznych),
e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem
umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy,
h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności
istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,
2) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w
przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie
przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy,
b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
3) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne
dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną (zależną
od Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia,
4) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane we wzorze
umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej
w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie,
5) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a w szczególności w
załączniku nr 7 do SIWZ (dokumentacji projektowej), Zamawiający udzieli Wykonawcy odrębnego
zamówienia na wykonanie robót dodatkowych.
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniony i odpowiednio podpisany Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
braku zastrzeżeń do specyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej
specyfikacji.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.
4. Aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz), w tym co
najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa
oczyszczalni ścieków komunalnych, każde o wartości co najmniej 3.000.000 (słownie: trzy miliony) zł
oraz dokumenty (referencje) potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
8. Wykaz kluczowych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z
zakresem wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do niniejszej specyfikacji, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz dokumentami
stwierdzającymi, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia i przynależność do izby zawodowej
inżynierów budownictwa lub spełniają wymogi, o których mowa w rozdziale 5 ust 1 pkt b tiret pierwsze
SIWZ.
9. Bilans i rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży, za okres
ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
10. Zaświadczenie banku, w którym posiadają rachunek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez
Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
11. Dowód wniesienia wadium.

Zamówienia uzupełniające
5) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a w szczególności w
załączniku nr 7 do SIWZ (dokumentacji projektowej), Zamawiający udzieli Wykonawcy odrębnego
zamówienia na wykonanie robót dodatkowych.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr kryterium Symbol Kryterium Waga
1 C Cena 100%

11.02.2019, 18:18

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

7z8

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/p...

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów z tytułu
powyższego kryterium oceny ofert.
Ocena punktowa (C) przyznana danej ofercie w zakresie kryterium nr 1 obliczona zostanie przez
podzielenie ceny brutto oferty najtańszej przez cenę brutto ocenianej oferty, a następnie poprzez
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100:
"C = " "wartość brutto oferty najtańszej" /"wartość brutto ocenianej oferty" "× 100"
Wszystkie obliczenia związane z oceną ofert będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc
dziesiętnych.

Wykluczenia
2. Zgodnie z Regulaminem, z postępowania wyklucza się:
a) wykonawców, który nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zostali
zaproszeni do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazali braku podstaw
wykluczenia
b) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali lub
wykonali nienależycie zamówienie udzielone mu przez zamawiającego, tzn. wykonawców, z którymi
zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od
umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność albo wykonawców, których zamawiający obciążył karami umownymi z tytułu nie
wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia albo niedotrzymania warunków gwarancji
c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy,
tj. za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
f) 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 za przestępstwo, o którym mowa w ppkt e);
g) 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;
h) 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;
i) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
j) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca 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;
k) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
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stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
l) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 703 z późn. zm.);
m) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
n) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
o) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
p) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PILCHOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Główna 52
44-144 Nieborowice
śląskie , gliwicki

Numer telefonu
032 332-71-58

Fax
032 332-71-56

NIP
9691537485

Tytuł projektu
Budowa oczyszczalni ścieków Piaski

Numer projektu
RPSL.05.01.01-24-06D4/17-00

11.02.2019, 18:18

