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Ogłoszenie

Numer

2020-2926-4035

Id

4035

Powstaje w kontekście projektu

RPPK.04.05.00-18-0002/19 - Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w 
Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb

Tytuł

Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków by-
towych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, 
w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza (uzyska najwyższą liczbę 
punktów). Za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, 
nieprawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub niekompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, 
stosowane będą kary, które zostaną określone w umowie zawieranej z Oferentem. Zmiana umowy zawartej 
w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następują-
cymi warunkami

13.1 W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku: 

a) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie; 
b) gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zreali-
zowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
c) konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu za-
mówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń;
d) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia 
konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań Projektu;
e) aktualizacji terminów realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
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a)�niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej; 
b)�niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak 
niż okres trwania tych okoliczności;
c)�niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji;
d)�wskazany w zmienionym harmonogramie realizacji projektu;
e)�zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą.

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie
4. Załącznik Nr 3 Posiadanie uprawnienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-08

Data ostatniej zmiany

2020-09-08

Termin składania ofert

2020-09-18 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Cisna
Cisna 49
38-607 Cisna
NIP: 6881244690

Osoby do kontaktu

Grzegorz Biłas
tel.: 134686338
e-mail: gbilas@gminacisna.pl

Piotr Karabin
tel.: 134686338
e-mail: pkarabin@gminacisna.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługi hydrogeologiczne 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

W związku z realizacją Projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 przez Gminę Cisna, zapraszamy do 
składania ofert na realizację usług hydrogeologicznych niezbędnych do wykonania prac budowlano 
– montażowych 134 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna. 

Kody CPV

71351900-2 Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne
71351910-5 Usługi geologiczne

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram
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Etap 1

Początek realizacji

2020-09-30

Koniec realizacji

2020-11-12

Opis

W związku z realizacją ww. Projektu przez Gminę Cisna zapraszamy do składania ofert na realizację 
usług hydrogeologicznych niezbędnych do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą 
wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują 
potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do realizacji usługi. 

- Wiedza i doświadczenie rozumiane jest jako: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również 
dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, co rozumiane 
jest jako:
- dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia. 

Uwaga 1. 

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie hydrogeologii i geologii - uprawnienia do wykonywania, do-
zorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii I-IX, XIII zgodnie z Ustawą Prawo Geo-
logiczne i Górnicze oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w 
zakresie geologii Dz. U. poz. 425, z dnia 31 marca 2016 r. w Kategorii:
- V – (hydrogeologia)
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- VII – geologiczne (dokumentacja).
- XIII (kierowanie pracami w terenie),

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą 
wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej praw-
idłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu mogą 
wziąć udział Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty brutto za wykonanie usług hydrogeologicznych – 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg
następującego wzoru i punktacji:

��               najniższa oferowana cena spośród 
złożonych ofert
cena oferty brutto = ---------------------------------
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-08 - data opublikowania

-> 2020-09-18 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-09-30 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / W związku z realizacją Projektu nr 
RPPK.04.05.00-18-0002/19 przez Gminę Cisna, zapraszamy do składan...

-> 2020-11-12 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / W związku z realizacją Projektu nr 
RPPK.04.05.00-18-0002/19 przez Gminę Cisna, zapraszamy do składan... 


