
Wójt Gminy Łubniany: „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

nazwa zadania: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach mieszkaniowych w miejscowości

Luboszyce w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego- etap I.

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: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 548824-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.
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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: Wójt Gminy Łubniany, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000,

ul. ul. Opolska 104 , 46-024 Łubniany, woj. , państwo Polska, tel. 774 270 533, e-mail

zamowienia@lubniany.pl, faks 774 215 024.

Adres strony internetowej (URL): www.lubniany.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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
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www.bip.lubniany.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.lubniany.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:

Forma pisemna

Adres:

Urząd Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104.

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy

Chabrów w Luboszycach”

Numer referencyjny: ZP.271.2.2019

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w

Luboszycach” w skład, którego wchodzi następujący zakres rzeczowy: - budowa drogi ulicy Chabrów

(DG nr 102683 O) w miejscowości Luboszyce, gmina Łubniany w powiecie opolskim wraz z

odwodnieniem i dwoma ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi tą drogę z drogami sąsiednimi.

Niniejsza budowa związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom wyżej wymienionej

ulicy w dzielnicy domków jednorodzinnych. Celem jest również uporządkowanie włączenia ulicy

Chabrów do ulicy Leśnej, a także uporządkowanie i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym -
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poruszającym się wzdłuż tej ulicy mieszkańcom dzielnicy domków jednorodzinnych. Zakres

przedmiotu zamówienia obejmuje budowę ulicy – klasy drogi D długości 661,00 m z obustronnymi

chodnikami i ciągami pieszo-jezdnymi. Wyżej wymieniony odcinek ulicy i chodników przebiegać

będzie w terenie zabudowy jednorodzinnej. Ulice projektuje się o szerokości 6,00 m, a chodniki i ciągi

pieszo-jezdne o szerokości do 2,00 m. Ulica Chabrów stanowi najważniejszą oś komunikacyjną tej

części miejscowości. W stanie istniejącym droga jest drogą gruntowo-tłuczniową na całej szerokości

pasa drogowego, a miejscami wysypana frezem, nieutwardzoną o szerokości jezdni od 4,00 m do 5,00

m. Bez wydzielonych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych czy peronów

przystankowych. Liczba skrzyżowań w ulicy Chabrów: 5. Do granic działek drogowych występują

pobocza gruntowe porośnięte trawą. Całkowita dł. drogi: 661 m. Istniejący teren uzbrojony jest w sieć

wodociągową z przyłączami, w kable energetyczne doziemne wraz z przyłączami do budynków oraz

oświetleniem ulicznym, kable teletechniczne doziemne. Aktualnie kończy się tam realizacja projektu

związanego z budową kanalizacji sanitarnej. Łączy ona najgęściej zamieszkałe tereny mieszkaniowe

w tej części miejscowości Luboszyce z centrum miejscowości oraz poprzez drogą powiatową (DP

Luboszyce-Węgry nr 1728 O ul. Rolna) z sąsiednią gminą Opole i Turawa. W ramach budowy

przewidziane są rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Planowane są więc

m.in. zwężenia drogi, szykany spowalniające i wyniesione skrzyżowania, punktowe elementy

odblaskowe. W wyniku realizacji zamówienia powstanie droga jednojezdniowa, dwupasowa,

dwukierunkowa o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o szerokości 6,0 m. Oprócz tego chodnik

przyjezdniowy o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Parametry techniczne:

klasa drogi - D; dopuszczalny nacisk - 80kN/oś; kategoria ruchu - KR2; szerokość pasa ruchu - 3,0 m;

szerokość jezdni - 6,0 m; szerokość chodników - do 2,00 m; szerokość ciągów pieszo-jezdnych - 2,00

m; szerokość pasa drogowego - od 10,00 m do 22,00 m. Przebudowane zostanie (ul. Chabrów): 661 m

drogi, 284 m ciągu pieszo-jezdnego (142 m ciągu dwukierunkowego, stąd mnożnik x2 - zgodnie z

instrukcją), 1606 m chodników (usytuowanego przy jezdni - 1284 m; odsuniętego od jezdni - 322 m,

w tym: 284 m ciągu pieszo-jezdnego oraz 38 m odsuniętego od jezdni, zgodnie z instrukcją) , 5

skrzyżowań, 0 zatok autobusowych, 0 peronów przystankowych. Zaprojektowane elementy

uspokojenia ruchu takie jak: wyniesione skrzyżowania oraz szykany naprzemienne mają za zadanie

fizyczne wymuszenie spowolnienia ruchu pojazdów. Ponadto projektowana droga gminna (wraz z

całym układem komunikacyjnym) objęta jest strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. Obecnie wody

opadowe i roztopowe nie mają odprowadzenia i wchłaniają się w istniejący teren. W związku z tym

jest budowa odwodnienia jezdni poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią.

Odwodnienie liczone jest osobno na odcinek ciągu pieszo-rowerowego (odwodnienie

powierzchniowe) oraz ciągu ulicy Chabrów (kanalizacja deszczowa). Powstała infrastruktura
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związana z odwodnieniem ulicy Chabrów będzie mogła być w przyszłości rozbudowywana wraz z

kolejnym etapem budowy układu komunikacyjnego w sąsiedztwie przedmiotowej drogi. Dla potrzeb

odprowadzenia wód opadowych projektuje się nową sieć kanalizacji deszczowej. Nową sieć stanowią

kanały zbierające wody opadowe ze zlewni ulicy posiadającą możliwość bezpośredniego

odprowadzenia grawitacyjnego wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji

deszczowej w ulicy Chabrów. Ze zlewni pozostałej części ulicy gdzie nie jest możliwe bezpośrednie

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych grawitacyjnie, projektuje się przepompownie na ulicy

Chabrów na dz. nr 183/6, która będzie przepompowywała wody opadowe i roztopowe do kanalizacji

grawitacyjnej. Poprzez którą wody te będą odprowadzane do istniejącego rowu przy ulicy Fiołków

(DG nr 102681 O), która to ulica jedynie w tym zakresie objęta jest przedmiotem umowy (dodatkowe

mb kanalizacji w ulicy Fiołków oraz dodatkowe 2 skrzyżowania objęte przedmiotem umowy). 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa

składająca się z przedmiarów robót i opisu robót zawartego w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233251-3

45232400-6

45233220-7

45233300-2

45233260-9

45233253-7

45112700-2

45112300-8

45262300-4

45231400-9

45316110-9

45315700-5

45314300-4

45310000-3
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45233252-0

45233123-7

45232152-2

45232130-2

45232431-4

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-11-29

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
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ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia

tego warunku, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia

warunku (Załącznik nr 3 do SIWZ);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia

tego warunku, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia

warunku (Załącznik nr 3 do SIWZ);

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie: minimum 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie

stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto każda. 2) O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w

okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: - min. jedną osobą posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do

wyżej wskazanych, - min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane

do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - min. jedną osobą posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do

wyżej wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby
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będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)

oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

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) Zamawiaj ący 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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP Zamawiający

żąda dostarczenia przez Wykonawcę: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ), w

przypadku jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu tegoż oświadczania w terminie 3 dni

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić

wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art. 22. ust. 1b. pkt 3 ustawy, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda

dostarczenia przez Wykonawcę: 1. Wykazu robót budowlanych - rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W razie konieczności, szczególnie, gdy

wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie

budzą wątpliwości Zamawiającego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W przypadku wartości robót

budowlanych wyrażonych w innej walucie niż PLN, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww.

warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia zawarcia umowy na podstawie Tabeli
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kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=

/ascx/archa.ascx 2 Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ

w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. 4 pkt 1 .3) lit. c) SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22 a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego czy Wykonawca 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 oraz zobowiązania (zgodnie z

załącznikiem nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności: 1.1 Zakres dostępnych Wykonawcy

zasobów innego podmiotu; 1.2 Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.3 Zakres i okres udziału innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.4 Czy podmiot, na zdolnościach którego

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane

zdolności dotyczą; 1.5 Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Wykonawca podaje nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,

zaangażowanych w usługę. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć

realizację usługi. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1., w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
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trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i

dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz

o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację

którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia

wymienione w rozdziale 5 pkt 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 4)

pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba,

której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych);

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:
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Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0fa16...

13 z 17 2019-05-21 13:11



IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00
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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:
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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:

Zmiany umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2019-06-06, godzina: 09:00,

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

> 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:Tak

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:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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