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Ogłoszenie nr 511763-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły Pamiątkowo w m. Kępa - dotyczy azylu z przejściem dla pieszych w km 0+163_2.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
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
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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: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, krajowy numer identyfikacyjny
631277227, ul. B. Chrobrego 6 , 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
612924032, e-mail kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp-szamotuly.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: Administracja samorządowa
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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Nie

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:
Nie
Inny sposób:

Adres:

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: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P
Szamotuły - Pamiątkowo w m. Kępa - dotyczy azylu z przejściem dla pieszych w km 0+163_2.”
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Numer referencyjny: ZDP.272.2.2018
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: IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo w m. Kępa - dotyczy azylu z przejściem dla pieszych w km
0+163_2” Przebudowa drogi polegająca na usunięciu wyspy kryjącej z azylem dla przejścia dla
pieszych i odtworzenia nawierzchni drogi. Przebudowywana droga powiatowa nr 1858P łączy
miejscowość Szamotuły z Pamiątkowem. Obszar objęty przebudową zostanie uzupełniony o
oznakowanie poziome, co będzie stanowiło odrębne opracowanie, ale zintegrowane z niniejszym
projektem wykonawczym. Droga otrzyma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 8,50m o przekroju
daszkowym, ze spadkami poprzecznymi 2%. Spadek podłużny zostanie dostosowany do istniejącej
niwelety. W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich
awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.
Organizacja ruchu i oznakowanie W ramach niniejszej przebudowy planuje się zmianę istniejącej
organizacji ruchu, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego oznakowania poziomego oraz
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uzupełnienie całego układu o oznakowanie pionowe. Zmianie ulegną również fragmenty linii
osiowych, co wynika z zastosowanych rozwiązań i jest niezbędne dla zachowania norm zawartych w
wytycznych technicznych dotyczących zasadności stosowania oznakowania poziomego. W/w
rozwiązania zobrazuje projekt stałej zmiany organizacji ruchu, który stanowić będzie integralną część
projektu wykonawczego na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1858P
Szamotuły-Pamiątkowo w m. Kępa. Wymagania ogólne Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego, - roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie
drogowym, - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska naturalnego, - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony
przeciwpożarowej, BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę
możliwości dojazd do posesji, - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów
związanych z wykonywanymi robotami. Wymagania szczegółowe - warunki techniczne wykonania i
odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane
przez zleceniodawcę, - wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i
odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z
późniejszymi zmianami. Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej i
przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej. Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy
zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem
podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem.
Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny.
Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy
punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki.
Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku kolizji należy
wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę z odpowiednimi
uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.
Dokumentację techniczną (OPZ) wykonała Pracownia VEGUR Magdalena Nowak. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych (STWiORB), projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar, wraz z załącznikami.
Wszystkie załączniki do SIWZ – OPZ – opublikowane są na stronie Zamawiającego: www.zdpszamotuly.pl Zamawiający przewiduje jedną płatność po bezusterkowym odbiorze przedmiotu
zamówienia. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Przy realizacji zamówienia Wykonawca
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będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) oraz innych przepisów, o ile mają
zastosowanie. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy
wymienione w projekcie umowy. 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 podawanych
warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli
zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana - nie wymaga się sporządzenia aneksu, 2) przedłużenie
terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi
konsekwencję: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, b) przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie
odpowiada Wykonawca, c) siły wyższej, d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na
realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych
warunków atmosferycznych, e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w
szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.:
wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której
nie ma w planach itp.), W powyższych przypadkach termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniej zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany. 3) Zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy; 4) Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na
materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne i jakościowe lub o wyższych
parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej
i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie
kosztów budowy lub eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych
robót. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej
zgodnie z zasadami ustalonymi w § 13 ust. 4. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym
pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. 5) Wykonawca może wystąpić z
wnioskiem, o zmianę, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych
okoliczności. 6) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona
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podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 7) zawsze
dopuszczalne są zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp. jednakże nie stanowi to
obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Zgodnie z art.
29 ust. 3 uPzp wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum 3 osobami
zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę
w sposób kreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie: operator
sprzętu drogowego - walca (1 os.), rozkładarki (1 os.), koparko-ładowarki (1 os.), kierowca (1 os.), w
tym przynajmniej 1 os. winna być uprawniona do kierowania ruchem drogowym. Dopuszcza się aby 1
pracownik obsługiwał pracę dwóch maszyn. Wykonawca lub podwykonawca, najpóźniej w dniu
podpisania umowy w niniejszym przedmiocie, winien złożyć stosownej treści oświadczenie.
Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji sposobu zatrudnienia ww. osób poprzez wezwanie
Wykonawcy lub podwykonawcy do złożenia odpowiednio oświadczenia oraz poprzez bezpośrednie
rozmowy z osobami wykonującymi roboty. W przypadku wykonywania ww. czynności przez osoby
niezatrudnione zgodnie z art. 22 § 1 KP Zamawiający nałoży kary umowne w wysokości 1500 zł za
każdy ujawniony przypadek. W przypadku stwierdzenia, pomimo wezwania, że osoby wykonujące
roboty nie są zatrudnione zgodnie z SIWZ, Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego
rozwiązania umowy z winy wykonawcy. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ
nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych, należy je traktować jako przykładowe,
mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i
jakościowy. Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca
może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne
wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich
Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy europejskie oraz norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przy
opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: − Polskie Normy; − Polskie aprobaty
techniczne; − Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót
budowlanych oraz wykorzystania dostaw; − Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015r. poz.
1165 oraz z 2016r. poz. 542). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Materiały, wyroby, rozwiązania
techniczne do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej
(równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). Wywóz odpadów
budowlanych i ich utylizacja odbywa się na kosz Wykonawcy. Okres gwarancji udzielonej przez
wykonawcę na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odbioru robót (podlega ocenie
w kryteriach oceny ofert).

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232451-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9382,40
Waluta:
PLN
(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:
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lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) warunek
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot,
na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww.
podmiotów nie sumuje się) wykaże oraz załączy dowody, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie
nawierzchni bitumicznych o wartości minimum 30.000,00 zł brutto; Dowodami są referencje
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; b) o zamówienie może ubiegać się wykonawca dysponujący min.
1 osobą – kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej, posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub robót tej branży; Wymagane w tym przypadku doświadczenie należy liczyć
do upływu terminu składania ofert. Osoba ta musi być ponadto członkiem właściwej izby
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samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia dokumentów dotyczących ww. warunków udziału w postępowaniu
już w ofercie. Zgodnie z art. 22a uPz 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 innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe ww. podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie wymaganych zdolności technicznych
lub zawodowych. 4. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych
oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia.
Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania. 5. Zgodnie z
treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego
porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach
otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem,
że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji. Nawiązując
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do powyższego Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny
wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców. W pierwszej
kolejności dokonuje Zamawiający oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.
1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w
odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się
na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada
oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
Pzp. Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na
własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków
załączonych do niniejszej specyfikacji. Uwaga: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które jego
dotyczą. Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena
spełniania warunków dokonywana będzie w systemie: spełnia – nie spełnia. Niespełnienie
chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postępowania. Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania
spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej
przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota. VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty.
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i
oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U.2016, poz. 1126) 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenie składają
wszyscy ci Wykonawcy. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z
wypisów lub odpisów, wymaga się złożenia odpowiednio upoważnienia wskazującego osobę
uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. 3. Formularz ofertowy. 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Oświadczenie o
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w formie
oryginału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – Zał. do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy
do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. (Opinia: Urząd Zamówień
Publicznych, www.uzp.gov.pl) 6. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem umowy może
żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca
zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i
podpisany załącznik do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio
wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w
sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków
skutkować może jawnością całej oferty. 8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. Na
wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1) wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
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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; 2) wykaz osób, 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. Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia ww. dokumentów już w ofercie, choć nie stanowi to obowiązku. 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. 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:
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:
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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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:
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:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: 1) wykaz robót
budowlanych 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; 2) wykaz osób, 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
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia ww. dokumentów już w ofercie, choć nie stanowi to obowiązku.
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
XIV. Wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300,00 zł wniesionym
przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu – PLN; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium
wnoszone w pieniądzu PLN należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy Duszniki O/Szamotuły, konto nr 55 9072 0002 2004 0440 0208 0016 z dopiskiem:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Pamiątkowo w m. Kępa - dotyczy azylu z
przejściem dla pieszych w km 0+163_2" Potwierdzenie polecenia przelewu zaleca się dołączyć do
oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym
przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy
złożyć w ofercie. 5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
musi być nieodwołalne i bezwarunkowe, a w swojej treści musi określać warunki, których
zaistnienie spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowiązku zapłaty. Gwarancja powinna być
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sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać także następujące elementy: a)
nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności
gwarancji. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi
obejmować okres związania ofertą. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony
w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień
publicznych. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

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:
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Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

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

2018-01-30, 12:50

18 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=10ddc...

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
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Cena

60,00

Gwarancja i rękojmia na przedmiot umowy 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
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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
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wskazano w opisie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu
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: 2018-02-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
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:
IX. Podwykonawcy 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą umową,
do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy. 2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi
lub roboty budowlanej. 3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 1) nie spełniającej wymagań
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 5.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 6. Zamawiający, w
terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 8. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli
termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym
wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej. 10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający może
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 12. Przepisy §§ 3 i 15 nie
naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

2018-01-30, 12:50

23 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=10ddc...

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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