Ogłoszenie nr 595501-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.: REMONT PLACU
MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W
SKIERNIEWICACH w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA
W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z
INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski ,
Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., krajowy
numer identyfikacyjny 75005134700000, ul. ul.
Czerwona 7 , 96100 Skierniewice, woj. łódzkie, państwoPolska, tel. 468 333 097,
e-mail sekretariat@mzkskierniewice.pl, faks 468 333 097.
Adres strony internetowej (URL): www.mzkskierniewice.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień
sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzkskierniewice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzkskierniewice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub przez posłańca/ kuriera w siedzibie
Zamawiającego.
Adres:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7,
woj. łódzkie, Sekretariat, I piętro.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT PLACU
MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA
TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH w ramach projektu
„PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP
NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW

KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ”
Numer referencyjny: MZK.07.P.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania p.n.: REMONT PLACU
MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA
TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH obejmującym :remont
– placu postojowego – manewrowego o powierzchni ok. 1420 m2, przyległym do

bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ul.
Czerwonej 7 wymaga remontu nawierzchni, przebudowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz instalacji wodociągowej, zgodnie z dokumentacją opracowaną
przez Zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45233220-7
45100000-8
45220000-5
45500000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 300
000 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) wykonane roboty Na potwierdzenie niniejszego warunku
należy złożyć wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym
okresie wykonał: 2 (dwie) roboty budowlane w obiektach, działających w ruchu,
polegających na robotach w zakresie: ¬ roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe i
ziemne, ¬ roboty nawierzchni manewrowej wraz z podbudową ( m.in.
korytowanie na potrzeby wbudowania poszczególnych warstw nawierzchni, ustawianie oporników betonowych na ławie betonowej, - ustawianie obrzeży
betonowych na ławie betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych), ¬ roboty
ziemne prowadzone mechanicznie, ¬ montaż przewodów kanalizacji deszczowej,
wpustów, separatora oraz studni rewizyjnych, ¬ roboty wykończeniowe i
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego . ¬ o wartości brutto co najmniej 300
000,00 złotych każda. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. Uwaga: Dla wartości wykazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż
PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia
wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych). 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia publicznego: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć
wykaz osób (Załącznik Nr 7 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego 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.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami: a) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi
(jako kierownik budowy) po uzyskaniu uprawnień, b) osoba posiadająca

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub
robót) po uzyskaniu uprawnień. W odniesieniu do ww. osób Wykonawca załączy
oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te
osoby nakłada Prawo budowlane oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie
wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby określone wyżej w niniejszym
punkcie – Oświadczenie zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 12a
Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w sytuacji
gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt a) niniejszego składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, Dokumenty, o których mowa w pkt a), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu, c) Jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. d)
Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy
(oświadczenia i dokumenty są składane jak dla Wykonawcy Oświadczenie
WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY składane
Zamawiającemu na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Załącznik Nr 5a do SIWZ. e) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której
udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art.
86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu (Załącznik Nr 8 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
a) Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób (Załącznik Nr
7 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego 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. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami: 1) osoba posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy) po
uzyskaniu uprawnień, 2) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu
uprawnień. W odniesieniu do ww. osób Wykonawca załączy oświadczenie, że
zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej
izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo
budowlane oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie wymaganych
kwalifikacji zawodowych przez osoby określone wyżej w niniejszym punkcie –
Oświadczenie zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 12a Prawa
budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w sytuacji
gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
3) Przed zawarciem umowy Wykonawca złoży do w/w wykazu osób, kserokopie
posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we właściwej Izbie Samorządu
Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. Z 2014r. poz.
768) . b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentu o którym mowa w niniejszym punkcie , Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy
PZP; W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane
wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w
dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni
kurs z dnia następnego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 2 (dwie)
roboty budowlane w obiektach, działających w ruchu, polegających na robotach w
zakresie: ¬ roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe i ziemne, ¬ roboty
nawierzchni manewrowej wraz z podbudową ( m.in. korytowanie na potrzeby
wbudowania poszczególnych warstw nawierzchni, - ustawianie oporników

betonowych na ławie betonowej, - ustawianie obrzeży betonowych na ławie
betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych), ¬ roboty ziemne prowadzone
mechanicznie, ¬ montaż przewodów kanalizacji deszczowej, wpustów, separatora
oraz studni rewizyjnych, ¬ roboty wykończeniowe i przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego . ¬ o wartości brutto co najmniej 300 000,00 złotych każda. Do
wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Dla
wartości wykazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający
przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego
postępowania (tj. z dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz Ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do
SIWZ, 2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – Upoważnienie osób podpisujących ofertę
do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione, 3) Wzór
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik
Nr 11 do SIWZ, 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego, 5) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia- Załącznik Nr 10 do SIWZ ( wzór ).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
60,00

gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.: 1) odnośnie do zmian
w sposobie spełnienia świadczenia: a. niedostępność na rynku materiałów lub
urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt
niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania
produkcji lub wycofania z rynku; b. pojawienie się na rynku części, materiałów lub
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c.
pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej
na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; d. konieczność zrealizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych
okoliczności, e. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa; f. zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą
zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca
udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji
lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost
wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w
cenie; g. zmiany wskazywane w lit e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający
może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie
w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; h. w przypadku
dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było
posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych
zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze
wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w
ofercie; i. zmiany, o których mowa w lit b) - d) nie mogą stanowić podstawy
zwiększenia wynagrodzenia; 2) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi
uprawnieniami określonymi w treści SIWZ, 3) pozostałe okoliczności stanowiące
podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu, a także innych
zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty:
a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obniżeniu o
kwotę obliczoną według cen rynkowych z dnia podpisania umowy; c. kolizja z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie kolizji; d. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o
dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z
Wykonawcą; e. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w

szczególności; - klęskami żywiołowymi; - zaistnieniem nieprzewidywalnych
warunków fizycznych, (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił
natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego
Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw
nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, dokonywanie odbiorów; f. zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności; - odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skał, itp.); - niewypały i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne,
nieprzewidywane w SIWZ; g. zmiany terminu Wykonania Umowy/wynagrodzenia
Wykonawcy będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania realizacji Umowy przez
Zamawiającego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy i o kwotę
kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek powyższego; h. zmiany stawki
podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w
przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT; i. zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – przez odpowiednią zmianę
wynagrodzenia brutto Wykonawcy; j. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – przez odpowiednią zmianę wysokości
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy; k. opóźnienia w wydawaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę. . 2. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie
zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do
wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. 3. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności. 4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w

rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b)
zmiana danych teleadresowych; c) zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację
inwestycji ze strony Zamawiającego. 6. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w
ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby
istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c)
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu
zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie
postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, b) w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5)
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e
ustawy Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
dostawy. 7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegają
unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

