Ogłoszenie nr 530164-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.
Burmistrz Gminy Kozienice: Budowa drogi do oczyszczalni w miejscowości Nowa Wieś
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
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: Burmistrz Gminy Kozienice, krajowy numer identyfikacyjny
52374900000, ul. ul. Parkowa 5 , 26900 Kozienice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
486 117 100, e-mail igor.czerwinski@kozienice.pl, faks 486 142 048.
Adres strony internetowej (URL): www.kozienice.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)
Tak
www.bip.kozienice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.kozienice.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:
Pisemnie, zgodnie z warunkami SIWZ
Adres:
Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
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: Budowa drogi do oczyszczalni w
miejscowości Nowa Wieś
Numer referencyjny: WI.7011.12.2017
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: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi do
oczyszczalni w miejscowości Nowa Wieś, obejmująca: 1. Budowę drogi na odcinku od drogi
powiatowej nr 1718W do oczyszczalni ścieków wraz z włączeniem do drogi powiatowej. 2.
Roboty demontażowe i montaż obostrzeń na sieci SN. 3. Wykonanie stałej organizacji, w tym
na włączeniu do drogi powiatowej. II. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:
1. Budowę drogi wraz z włączeniem drogi do drogi powiatowej, w tym: 1) Roboty
pomiarowe i przygotowawcze, w tym usunięcie drzew, krzaków, zarośli ( cięcie,
karczowanie, wywożenie dłużyć i karp) 2) Roboty rozbiórkowe istniejących warstw
nawierzchni i konstrukcyjnych. 3) Roboty ziemne, wykonanie nasypów. 4) Wymiana
przepustu wraz z robotami towarzyszącymi. 5) Wzmocnienie podłoża geotkaniną. 6)
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. 7) Wykonanie warstwy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem. 8) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych. 9)
Wykonanie warstwy wiążącej z BA KR2 grysowego. 10) Wykonanie warstwy ścieralnej z
BA KR2 grysowego. 11) Wykonanie poboczy i wjazdów na posesje z kruszywa. 12)
Oznakowanie pionowe i poziome. 13) Roboty porządkowe, oraz w ramach wynagrodzenia
ofertowego pozostały zakres, w tym: 14) Regulacja wysokościowa studni kanalizacji
sanitarnej; wymiana włazów, płyt nastudziennych i pierścieni odciążających typu ciężkiego
na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 15) Zastosowanie rur osłonowych na sieciach
infrastruktury technicznej. 16) Regulacja i wymiana studni kablowej typu SK-2. 16)

Demontaż hydrantu i wykonanie z nowego materiału. 17) Czyszczenie dopływu i odpływu
przy przepuście z czyszczeniem skarp, wzmocnienie skarp w obrębie przepustu. 2.
Przebudowa linii SN – montaż obostrzeń w linii SN, w tym: 1) Demontaż izolatorów i
konstrukcji PP. 2) Demontaż słupa. 3) Demontaż konstrukcji przelotowej (do ponownego
montażu na nowym słupie) 4) Montaż konstrukcji obostrzeniowej. 5) Montaż izolatorów
stojących. 6) Montaż izolatorów odciągowych. 7) Montaż uziemień ochronnych na słupach
linii SN. 8) Pomiary powykonawcze.
II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45233100-0
45233290-8
45112000-5
45310000-3
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: Tak
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:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67ust.1
pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu robót
budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie: - branży
drogowej jak w zamówienia podstawowym (jezdnia, zjazdy, pobocza, urządzenia
infrastruktury technicznej) w szczególności: roboty przygotowawcze, ziemne, budowa
nawierzchni ze wszystkimi elementami drogowymi, zabezpieczenie infrastruktury technicznej
- do wys. 20% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego w zakresie branży
drogowej, - branży elektrycznej jak w zamówieniu podstawowym w szczególności: roboty
montażowe elektroenergetyczne– do wys. 20% wartości szacunkowej w zakresie branży
elektrycznej.
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: 2018-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

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: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że: 1) posiada wiedzę i doświadczenie
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie: a) co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące zakresem budowę
lub przebudowę nawierzchni z betonu asfaltowego drogi/ulicy klasy co najmniej
wewnętrznej, o powierzchni co najmniej 1000 m2 każda, Za drogę lub ulicę Zamawiający
uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (tj.Dz.
U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.) Uwaga: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony
jeżeli wykonawca wykaże wykonanie robót wymienionych w ppkt 1 lit. a w ramach jednej
umowy jako dwa odrębne zamówienia lub jako odrębne zamówienia, każde realizowane w
ramach oddzielnej umowy. 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami określonymi
poniżej: a) kierownik budowy: -posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do
pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych objętych niniejszym
zamówieniem, - posiadający co najmniej 3 letnie (36 m-cy) doświadczenie zawodowe w
kierowaniu lub nadzorowaniu robót branży drogowej, liczone od momentu uzyskania
uprawnień budowlanych, b) kierownik robót elektrycznych: - posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na
podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania,
uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie robót objętych
niniejszym zamówieniem. - posiadający co najmniej 2 letnie (24 m-ce) doświadczenie
zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót branży elektrycznej, liczone od momentu
uzyskania uprawnień budowlanych. UWAGA 1) Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp
Zamawiający informuje, że uzna za spełnione warunki określone w pkt. 9.2.2.1 ppkt 1) i 2)
siwz, gdy podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub jeden
z innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp) spełnią je łącznie. 2)
Kierownik budowy i kierownicy robót, o których mowa w pkt. 9.2.2.1 ppkt 2) powinni
posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa 3)
Zamawiający określając wymogi dla osób, o których mowa w pkt. 2) w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające
do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65 ze zm.).
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 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
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) 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; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia zgodnie z treścią niniejszej SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami;
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)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, natomiast spełnianie warunków udziału w
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9.2 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1
SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
pkt. 11.11 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym. winna zawierać co najmniej: strony umowy, - przedmiot i cel działania konsorcjum, - zakres prac powierzonych do
wykonania każdej ze stron i sposób współdziałania, - okres obowiązywania umowy
(obejmujący również okres rękojmi i gwarancji jakości), - sposób odpowiedzialności, sposób rozliczenia płatności, - obowiązki i uprawnienia partnerów, w tym lidera, - regulacje
prawne w stosunku do umowy konsorcjum. 6 Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 7.4
SIWZ. 7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając nie budzące wątpliwości co do
czasu, sposobu i zakresu udostępnienia zasobów zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia została zamieszczona w Części I SIWZ – Załącznik nr 4. W przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć wymagane zobowiązanie. 8.
Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. 9. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie,
jeśli podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w
pkt. 9.4.1. 11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w w pkt. 11.1 12. Pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (składane w
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) – jeśli dotyczy 13. Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na
podstawie pełnomocnictwa (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) – jeśli
dotyczy.
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
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
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)
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
Okres gwarancji 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:
1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem,
że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian
wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji
przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od

wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację
zadania. c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót
przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez
Wykonawcę), d) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla
usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, e) konieczność wykonania robót koniecznych,
zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia
podstawowego, f) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione
pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami. g)
wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. h) wystąpienia
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, i) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww.
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, j) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k) wystąpienia Siły
wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2)
zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e)
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych, materiałowych lub technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa, lub ze względu na zmiany wprowadzone przez strony, f) wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia
Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia
należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 3)
Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w

związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 4) Zmiany wysokości ceny brutto w
przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W
trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano. 5) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy – zgodnie z art.149ust.1 u.p.z.p. 6) Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi
za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku
zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę, 7) Zmiana zakresu rzeczowo –
finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących
koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót, 8)
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót
koniecznych lub/i zamiennych, 9) Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej
Podwykonawcom 10) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, pod
warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia; 11) Powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie
została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie
zostanie powierzone Podwykonawcy; 12) Zmiany podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże
zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 13)
zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, 2. Zmiana może być dokonana przed
upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek
złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych
okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
3. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem przypadków określonych w umowie. 4. W
razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a)
Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) Danych
teleadresowych, c) Danych rejestrowych, d) Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze stron Umowy.
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: 2018-04-04, godzina: 10:45,
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
> język 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 Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

