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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368805-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Stare Babice: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
2021/S 139-368805

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-14-62-152
Adres pocztowy: ul. gen. Kutrzeby 36
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@eko-babice.pl 
Tel.:  +48 227229008
Faks:  +48 227229289
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-babice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://eko-babice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (przepompownia 
„Miła”)
Numer referencyjny: JRP / RB / 3 / 7 / 2021
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II.1.2) Główny kod CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą 
przepływomierzy, budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do 
przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego PE Dz 90 mm zakończonego hydrantem ppoż. na 
terenie przepompowni, a także zagospodarowanie terenu przyległego, tj. wykonanie ogrodzenia z 2 bramami 
wjazdowymi, utwardzenie terenu ażurową kostką betonową, montaż agregatu prądotwórczego, nasadzenia tui 
i obsiew trawą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45000000 Roboty budowlane
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
44130000 Studzienki kanalizacyjne
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą 
przepływomierzy, budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do 
przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego PE Dz 90 mm zakończonego hydrantem ppoż. na 
terenie przepompowni, a także zagospodarowanie terenu przyległego, tj. wykonanie ogrodzenia z 2 bramami 
wjazdowymi, utwardzenie terenu ażurową kostką betonową, montaż agregatu prądotwórczego, nasadzenia tui i 
obsiew trawą.
2. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
a) dokumentacja projektowa:
a. projekt budowlany zamienny – tom II Pompownia ścieków „Miła” – budowa przewodów tłocznych Ø250 
mm oraz Ø200 mm z kablami światłowodowymi od proj. pompowni ścieków „Miła” oraz budowa kanalizacji 
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sanitarnej Ø400 mm z odcinkami sieci wraz z przebudową istn. przewodu tłocznego Ø90 mm od istn. pompowni 
ścieków w ul. S. Lema,
b. projekt wykonawczy – przyłącze wodociągowe Dz90 mm zakończone hydrantem nadziemnym ppoż. DN80 
mm na terenie proj. przepompowni ścieków „Miła”,
c. projekt budowlany – przyłącze kablowe niskiego napięcia 0,4 kV,
d. projekt budowlany – tom I projekt zagospodarowania terenu, sieć kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą 
towarzyszącą;
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) instrukcja wójta gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego;
d) uchwała zarządu nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” sp. z o.o. w sprawie 
ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice;
e) uchwała zarządu nr 5/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” w sprawie: wymagań 
dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci kanalizacyjnej;
f) uchwała zarządu nr 3/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” w sprawie: wymagań dla 
wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej;
g) uchwała zarządu nr 30/2020 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” sp. z o.o. z dnia 23 
października 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez 
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” sp. z o.o.
3. Przewiduje się możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których 
przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego 
zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w 
niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty związane z budową/
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej oraz inne roboty towarzyszące, które staną się 
wymagalne do wykonania w związku z realizacji przedmiotowego zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 
dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja i rękojmia za wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POiIŚ.2.3/3/2016

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę 
jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
1) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia;
2) Tabela elementów scalonych. Wykonawca składa wraz z ofertą Tabelę elementów scalonych stanowiącą 
załącznik nr 3 do SWZ, będącą rozwinięciem ceny oferty;
3) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy). Wykonawca składa wraz z ofertą Zobowiązanie innego 
podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4) Przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy). W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych 
względem materiałów, urządzeń lub technologii wskazanych w dokumentacji projektowej.
2. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ);
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp 
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6) 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, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie 
sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a 
w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających przychody – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres;
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;
3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zamawiający ocenia czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, 
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a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada roczny przychód za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, za ten okres – w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN w każdym roku obrotowym;
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać w 
całości co najmniej jeden z wykonawców w ramach konsorcjum, warunek nie podlega sumowaniu);
b) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN;
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać 
jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum, warunek podlega sumowaniu);
c) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN;
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać 
jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum, warunek podlega sumowaniu).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) 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;
2) Wykazu osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
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potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, 
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy.
6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach dwóch odrębnych umów), których 
przedmiotem było wykonanie, co najmniej 2 (dwóch) przepompowni ścieków sanitarnych o średnicy co najmniej 
Dw = 2 500 mm;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wskaże do uczestniczenia w wykonaniu 
niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli 
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. z 
2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dokonując 
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w 
zakresie doświadczenia zawodowego, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania 
(łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przez dwóch 
lub więcej podmiotów (wykonawców).
3. W przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zawodowego polega na zasobach innego podmiotu na 
zasadach określonych w ustawie, zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za 
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. 
Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej w zakresie doświadczenia zawodowego przez dwóch lub więcej podmiotów.
4. W przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zawodowego, polegał będzie na doświadczeniu innego 
podmiotu, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tego podmiotu jest rzeczywisty udział tego podmiotu w 
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realizacji zamówienia np. zatrudnienie tego podmiotu do realizacji zamówienia jako podwykonawcy lub udział w 
konsorcjum.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z rozdziałem XXIII projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice sp. z o.o., ul. gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój 
nr 21 (sala konferencyjna). Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu 
do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. Szczegółowe informacje dotyczące 
wadium zawarte są w SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7 Pzp.
4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp lub art. 
109 ust. 1 pkt 4, 7 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 
2 Pzp (samooczyszczenie / self-cleaning).
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu oświadczeń i podmiotowych 
środków dowodowych wskazanych w pkt 2.1
2–6 rozdziału V SWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich oświadczeń i 
podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2.2 rozdziału V SWZ potwierdzających spełnianie, w 
zakresie, w jakim powołuje się wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 2–4 rozdziału V SWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2.1.5 rozdziału V, składa informację z odpowiedniego rejestru, 
takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy 
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 
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komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2452).
10. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021
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