
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Ograniczenie napływu wód gruntowych w części osiedla JAR w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TORUŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871243538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybaki 31/35

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 6586500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodociagi.torun.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ograniczenie napływu wód gruntowych w części osiedla JAR w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7221250-790e-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona jest pisemnie w
języku polskim (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16) PZP i przy użyciu środka komunikacji
elektronicznej
- jakim jest -platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings i pod nazwą postępowania
wskazaną w tytule SWZ.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie np. np. w
przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej, komunikację z
wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej
do kontaktu z Wykonawcami: jszczepanska@wodociagi.torun.com.pl , z zastrzeżeniem, że ofertę (w
szczególności formularz oferty wraz z załącznikami składanymi wraz z ofertą) wykonawca może złożyć
wyłącznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl .
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7
pkt. 16) PZP przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana
pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16) PZP i przy użyciu środka komunikacji elektronicznej -
jakim jest - platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
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5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl obywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Dalsze informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej zawarte są w rozdziale 16 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń tel. 56 658 64 00 faks. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl : -Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl , -Dane są
przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami, -Dane nie będą
przekazywane do Państw trzecich, -Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od
zakończenia postępowania, -Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie
prawnej: PZP, -Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych, -
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, -Przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, -Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, -W ramach realizowanego przetwarzania nie
występuje profilowanie, -Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów
prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.221.49.2020

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Ograniczenie napływu wód
gruntowych w części osiedla JAR w Toruniu”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w szczególności:
1) wykonanie przesłony szczelnej metodą DSM opisaną w dokumentacji;
2) wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia terenu i przebudowa kanału deszczowego;
3) demontaż na czas robót i ponowny montaż kabli energetycznych, przyłącza ciepłowniczego
(po zakończeniu okresu grzewczego);
4) przebudowa przewodu energetycznego, kanału sanitarnego, wodociągu
5) wykopanie i ponowne posadzenie roślinności na trasie ścianki szczelnej.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, złożoną
ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i
technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia
oraz:
1) dokumentacją projektową sporządzą przez: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo –
Produkcyjne MELBUD s.c. – pod tytułem „Dokumentacja projektowa ograniczenia napływu wód
gruntowych w części osiedla JAR” – wraz ze zmianami i aktualizacjami w/w dokumentacji;
2) decyzją zatwierdzają projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez
Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.530.230.2021KJ z dnia 24.11.2021 r.; 
3) uzgodnieniem z Zarządem Wspólnoty Zielony Jar z dnia 08.07.2021 r;
4) szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB);
5) przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym
charakterem rozliczenia robót.
4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 
1) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynności
geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:
a) wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów;
b) założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba;
c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach uwierzytelnionych
przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) przekazanie 3 kopii szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych
inwentaryzowanych punktów,
e) odtworzenie istniejących i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych w
pasie prowadzonych robót. Odtworzenie kamieni winno zostać potwierdzone protokolarnie przez
geodetę;
2) zapewnienie nadzoru saperskiego, jeśli zajdzie taka konieczność;
3) Przed robotami należy przeprowadzić inwentaryzację/ opis stanu technicznego budynków
Freytaga 3b, 5b 3a, 5a, 1a, Watzenrodego 5a, 5b w zakresie garażu podziemnego i elewacji
budynków. Należy wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót i przedstawić ją
Zamawiającemu.
4) wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopów; 
5) zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału (np. istniejące kable
teletechniczne i energetyczne) i nadziemnych znajdujących się w bliskości wykopów (np.
ogrodzenia); 
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6) inne powiązane prace budowlane;
7) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót (zgodnie z uzgodnieniami
dokonanymi z właścicielami terenu), odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie
pisemnego potwierdzenia tego faktu od właściciela stanowi bezwzględny obowiązek
Wykonawcy;
8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej opisanej i skompletowanej w 2 egzemplarzach;
9) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz
ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
10) Zgodnie z art. 101 PZP – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone
przez zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do
treści art. 101 ust. 5 PZP złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie
rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca wraz z ofertą nie złoży w/w
stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych, to należy
rozumieć, że w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zastosuje rozwiązania wynikające
wprost z SWZ oraz załączonej do niej dokumentacji projektowo – przedmiarowej.

5. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca natrafi na przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, że jest on zabytkiem wstrzyma roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty
przedmiot, zabezpieczy go przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomi o tym 
Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, a jeśli nie jest to
możliwe 
– Prezydenta Miasta Torunia.
6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym
w ust. 2 oraz ust. 4, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu
widzenia jest lub okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego
opisanego w dokumentacji projektowo - przedmiarowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena (C) – waga kryterium 100%;

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Cena oferty (Cn) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne
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będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru 

Cn = C of. n. /C of. b. x 100 
gdzie:
Cn - liczba punktów za kryterium cena
C of.n. - cena oferty najkorzystniejszej
C of.b. - cena oferty badanej

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
tj. która otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu ścianki szczelnej o długości min. 100 m. i na głębokości (na
wysokości) min. 5 m. poniżej poziomu terenu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z
wykonawców składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca
złoży zamiast podmiotowych środków dowodowych, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - podmiotu udostępniającego
zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wykonawca złoży 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,
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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 (wzór wykazu robót stanowi
załącznik 7 do SWZ). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy tych robót budowlanych, w
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby –
jeżeli dotyczy. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – jeżeli
dotyczy. Pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, obejmujący swoim zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia należy załączyć do oferty. Ewentualnie, w przypadku zaproponowania rozwiązań
równoważnych – dokumenty wymienione w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 10) SWZ, tj. stosowne
dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy odrębnym dla każdej
części – zadania – z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jak zawarte w załączonym do
SWZ wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)
ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania niezależnie od
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wartości tej zmiany, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych okoliczności
oraz określa warunki zmian zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 2 –
do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny całkowitej brutto. Zamawiający przewiduje możliwość udziału w wizji lokalnej, która
odbędzie się 27.01.2022 r. o godz. 10:00 w miejscu - Toruń, ul. Freytaga 5B
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca złoży zamiast podmiotowych środków dowodowych, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - podmiotu udostępniającego zasoby.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży 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 (wzór wykazu robót stanowi załącznik 7 do SWZ). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy tych robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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