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Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 W Gliwicach
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą
Modernizacja obiektów - zagospodarowanie terenu, ciągów komunikacyjnych i dróg p.poż.

Ogłoszenie nr 537629-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2: Modernizacja obiektów
- zagospodarowanie terenu, ciągów komunikacyjnych i dróg p.poż.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty
budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia
publ icznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współf inansowanego ze środków Unii
EuropejskiejNieNazwa projektu lub programuO 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 marginalizowanychNieNależy 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:
ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiającyNiePostępowanie przeprowadza podmiot,
któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowaniaNieInformacje na temat podmiotu
któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane
wspólnie przez zamawiającychNieJeżeli 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 EuropejskiejNieW 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: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, krajowy numer
identyfikacyjny 24297101200000, ul. ul. Kopernika 63 , 44-117 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32
238 19 98, e-mail sekretariat@zsp2.gliwice.eu, faks 32 230 53 73.Adres strony internetowej (URL):Adres
profilu nabywcy:Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę
określ ić):Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2I.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  b e z p o ś r e d n i  d o s t ę p  d o  d o k u m e n t ó w  z  p o s t ę p o w a n i a  m o ż n a  u z y s k a ć  p o d  a d r e s e m
(URL)Niehttp://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskichAdres strony internetowej,
n a  k t ó r e j  z a m i e s z c z o n a  b ę d z i e  s p e c y f i k a c j a  i s t o t n y c h  w a r u n k ó w
zamówieniaNiehttp://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskichDostęp
do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNieOferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:ElektronicznieNieadresDopuszczone
jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieInny
sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:TakInny sposób:w formie pisemnejAdres:Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63,
44-117 GliwiceKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępneNieNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi
można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez zamawiającego: Modernizacja obiektów - zagospodarowanie terenu, ciągów komunikacyjnych i dróg
p.poż.Numer referencyjny:Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
technicznyNieII.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlaneII.3) Informacja o możliwości składania ofert
częściowychZamówienie podzielone jest na części:NieOferty 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 sa roboty budowlane: zwiazane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, schodów
terenowych na terenie posesji Przedszkola Miejskiego Nr 17 - drugi etap robót obejmujacy czesciowy remont
ciagów pieszych w ogrodzie oraz od strony frontu przedszkola. Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - pokryje koszty zuzycia wody, energii elektrycznej



w wysokosci ryczałtowej 1000,00 złotych brutto, - wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w zwiazku z realizacja robót, - wykona i zapewni zabezpieczenie
terenu robót, - na biezaco bedzie utrzymywał porzadek i wykonywał prace porzadkowe, - wywiezie i podda
utylizacji wszelkie odpady, - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiajacemu
do uzgodnienia, przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzedowe przewidziane przepisami,
decyzjami, pismami, - pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzedy, instytucje, włascicieli sieci uzbrojenia
terenu, itp., - zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,
w tym przenosne toalety, - wykona pomiary geodezyjne dla realizacji robót oraz powykonawcze pomiary
geodezyjne z naniesieniem wyników pomiarów do miejskich zasobów geodezyjnych, z podaniem numeru ID
oraz dostarczeniem zaktualizowanej mapy zasadniczej(3 egz.) w skali 1:500, - uzyska zgode własciciela
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu najemcy) na wejscie oraz uzgodni z nim przewidywany sposób,
zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a takze ewentualna rekompensate z tego tytułu, - bedzie
prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody
wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym zakresie i na swój koszt, -
zleci i pokryje koszty nadzoru włascicieli sieci uzbrojenia terenu, jesli jest wymagane - wykona ogrodzenie
tymczasowe terenu robót, w tym wygrodzenie chodników, - wykona utrzymanie w czystosci drogi publicznej
na czas prowadzenia robót, - przekaze: dokumentacje powykonawcza, wszelkie atesty na materiały
i urzadzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w nastepujacych opracowaniach: -
przedmiar robót - załacznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -
dokumentacja projektowa - załacznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załacznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) - decyzja Zarzadu Dróg Miejskich - załacznik nr 13 do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania równowazne opisywanych
w ww. dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, ze
wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacji rozwiazania z zachowaniem
odpowiednich równowaznych parametrów technicznych, norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien. Wymagany termin gwarancji: min.
36 miesiecy, max. 72 miesiace liczac od dnia koncowego odbioru robót, Wymagany termin rekojmi: min. 36
miesiecy, max. 72 miesiace liczac od dnia koncowego odbioru robót. Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowany
termin gwarancji i rekojmi był taki sam. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawce (przed
złozeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objetego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiajacym. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko
fabrycznie nowe materiały, urzadzenia oraz wyposazenie, b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót
Wykonawca winien uwzglednic specyfike pracy w czynnych obiektach oswiatowych, c) wykonywanie robót
musi byc tak prowadzone, aby była zapewniona ciagłosc pracy placówki, d) wykonywanie robót musi byc tak
prowadzone, aby był zapewniony ciagły dojazd do placówki, e) głosne prace moga byc wykonywane w takim
czasie aby nie utrudniac funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac winien byc uzgodniony
z placówka przed ich rozpoczeciem. f) wykonywanie robót jest mozliwe od poniedziałku do piatku, od godziny
6 . 0 0  d o  g o d z i n y  1 9 . 0 0 , I I . 5 )  G ł ó w n y  k o d  C P V :  4 5 0 0 0 0 0 0 - 7 D o d a t k o w e  k o d y  C P V : K o d
CPV45111200-045233200-145453000-745223100-7II.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: NieOkreślenie
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:lubdata rozpoczęcia: lub zakończenia:Okres
w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2019-08-20I I .9)  Informacje
dodatkowe:SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie
warunków:Informacje dodatkoweIII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunków:Informacje
dodatkoweIII.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunków: W zakresie zdolnosci technicznej
Zamawiajacy uzna spełnienie warunku jezeli Wykonawca w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie wykaze w załaczniku nr 4
do SIWZ, ze wykonał co najmniej: jedna robote budowlana polegajaca na budowie lub przebudowie lub
remoncie nawierzchni utwardzonych, o wartosci brutto nie mniejszej niz 100 000,00 złotych Wykonawcy
wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia musza dostarczyc dokumenty potwierdzajace, ze łacznie
spełniaja warunki udziału w postepowaniu W zakresie zdolnosci zawodowej Zamawiajacy uzna spełnienie
warunku jezeli Wykonawca bedzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie



wykazu osób (załacznik nr 3 do SIWZ), które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia oraz
oswiadczenia z którego wynikac bedzie, ze Wykonawca dysponuje badz bedzie dysponował co najmniej:
a)osoba kierownika robót, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej i wpisana do własciwej Izby Inzynierów Budownictwa - jezeli odrebne przepisy
nakładaja obowiazek takiego wpisu Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia musza
dostarczyc dokumenty potwierdzajace, ze łacznie spełniaja warunki udziału w postepowaniu.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  dośw iadczen iu  t ych  osób :  Tak In fo rmac je  doda tkowe: I I I . 2 )  PODSTAWY
WYKLUCZENIAIII.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII.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 SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniuNieOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiNieIII.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:) zaswiadczenie własciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarł porozumienie z własciwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci
wykonania decyzji własciwego organu. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z opłacaniem
podatków albo ze zawarł porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego
organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu b) zaswiadczenie własciwej terenowo jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczen Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarł
porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu. Jezeli wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł
porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu, c) odpis z własciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego własciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny
byc wystawione w terminach nie wczesniejszych niz podano powyzej. d) oswiadczenie wykonawcy
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), e) Zamawiajacy zada od wykonawcy, który



polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie, f)
Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie
dotyczacych podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym zamierza powierzyc wykonanie czesci
zamówienia, a którzy nie sa podmiotami, na których zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy.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 PZPIII.5.1) W ZAKRESIE
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane o tresci ZAŁACZNIKA NR 4 do SIWZ, z załaczeniem dowodów okreslajacych czy te roboty
budowlane zostały wykonane nalezycie, w szczególnosci informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukonczone, przy czym dowodami, o których mowa, sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do wykonania zamówienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 3 do SIWZIII.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 PZPIII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)A)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o tresci ZAŁACZNIKA NR 5. Wraz ze złozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza
do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia, B) wykonawca moze w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego łaczacych go
z nim stosunków rawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnic Zamawiajacemu, ze realizujac
zamówienie, bedzie dysponował niezbednymi zasobami tych podmiotów, w szczególnosci przedstawiajac
zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Przykładowy wzór zobowiazania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁACZNIK NR 7 do SIWZ.
Pisemne zobowiazanie lub inne dokumenty musza zawierac informacje dotyczace co najmniej: a) zakres
dostepnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnosciach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolnosci dotycza, C) wykonawca
wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki
certyfikujace spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze złozyc zaswiadczenie o wpisie
do urzedowego wykazu wydane przez własciwy organ lub certyfikat wydany przez własciwa jednostke
certyfikujaca kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujace
na dokumenty stanowiace podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów
wymienionych w pkt. 1, 2, 3. rozdział 10 SIWZ.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) OPISIV.1.1) Tryb udzielenia
zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:NieInformacja na temat
wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:NieNależy podać
informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieInformacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga
się złożenia oferty wariantowej:NieDopuszcza się złożenie oferty wariantowejNieZłożenie oferty wariantowej
dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:NieIV.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 wykonawcówMaksymalna 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 elektronicznaPrzewidziane 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 zakwal i f ikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcj i
e l e k t r o n i c z n e j : I V . 2 )  K R Y T E R I A  O C E N Y  O F E R T I V . 2 . 1 )  K r y t e r i a  o c e n y  o f e r t : I V . 2 . 2 )
KryteriaKryteriaZnaczeniecenqa60,00gwarancja i rękojmia40,00IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)TakIV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog
konkurencyjny, partnerstwo innowacyjneIV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne
wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia
zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacjiPrzewidziany jest podział
negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w
tym liczbę etapów):Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegoOpis 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 innowacyjnegoElementy 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 elektronicznaAdres 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 UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TakNależy wskazać
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmian
postanowien zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówien publicznych oraz wzorem umowy -
załacznik nr 8 do SIWZIV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji
o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-04-30, godzina:
09:15,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> Oferta musi byc
sporzadzona pisemnie w jezyku polskim. Wszelkie dokumenty obcojezyczne załaczone do oferty musza byc
zaopatrzone w tłumaczenie na jezyk polskiIV.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: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 NieIV.6.6) Informacje
dodatkowe:ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



Kierownik Gospodarczy

16-04-2019 r.  Donata Książek
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