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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209643-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Roboty budowlane
2020/S 088-209643

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 73
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emanuela Sowińska
E-mail: zamowienia@zimslupsk.com 
Tel.:  +48 598410091
Faks:  +48 598483735
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zimslupsk.com
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska
Numer referencyjny: ZP.261.10.2020.ZP1

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@zimslupsk.com
http://www.zimslupsk.com
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
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45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwest. pn.
„Węzeł transportowy miejskiego obszaru funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji
zbiorowej” – umowa o dofinansowanie nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 z 12.9.2017, realizowanego w ramach
projektu. Wykonawca obowiązany jest wykonywać sukcesywnie, częściami przedmiot zamówienia. W ramach
realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia celu projektu, tj. wybudowanie efektywnie
funkcjonującego, w skali regionu, transportowego węzła integrującego publiczny transport zbiorowy.
2. Projektowanie i budowa będą realizowane zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC–warunki kontraktowe
dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z erratą–SIDIR (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r.) – żółty FIDIC.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71220000
45310000
51610000
45233120
45232400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z Dokumentacją, obowiązującymi
przepisami bhp, ppoż. oraz sztuką budowlaną, robót budowlanych opisanych w PFU, w tym m.in.:
a) opracowanie mapy do celów projektowych;
b) uzyskanie wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania,
c) występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie koniecznych warunków technicznych, ekspertyz,
uzgodnień, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
d) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót zgodnie z wymaganiami i w ilości określonej w
PFU;
e) przeprowadzenie prac przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających;
f) zabezpieczenie placu budowy;
g) zorganizowanie zaplecza oraz biura budowy;
h) przeprowadzenie prac rozbiórkowych;
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i) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg;
j) zapewnienie bieżącej stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne;
k) założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz dokumentującej
wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót budowlanych;
l) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów
związanych z oddaniem obiektów do użytkowania;
m) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót w tym wykonanie operatu
powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
n) dokonanie sprawdzenia i rozruchu urządzeń oraz poprawności działania systemu;
o) przedłożenie przed montażem urządzeń lub innych podzespołów następujących dokumentów:
— deklaracji własności użytkowych pozwalających na umieszczenie przez producenta znaku CE lub
równoważnego, tj. nadanego przez niezależne laboratorium badawcze, posiadających akredytację na terenie
Unii Europejskiej i potwierdzające wykonanie zgodnie z normami,
— kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych producenta, które
posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio
w SIWZ, PFU i Dokumentacji; Wykonawca winien potwierdzić autentyczność dostarczanych dokumentów
poprzez zapis na każdej stronie ich tekstów: „Za zgodność z oryginałem”;
2. wykonanie oraz zamontowanie 1 tablicy informacyjne dwustronnej i 4 tablic pamiątkowych w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na
ich montaż i ekspozycję;
3. przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do wykonanej dokumentacji;
4. zapewnienie obsługi konserwatorskiej, geodezyjnej, geotechnicznej i archeologicznej;
5. wykonanie dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi protokółami
z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami;
6. przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i
zamontowanych urządzeń;
7. wykonanie przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych wytworzonych w ramach zamówienia budynków,
instalacji i urządzeń przez okres obowiązywania gwarancji.
8. Wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 m-cy. Szczegóły w
Szczególnych Warunkach Kontraktu. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia- 60 m-cy.
Szczegóły w Szczególnych Warunkach Kontraktu.
9. Zamawiający na podst. art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
wykonujących prace szczegółowo określone w SIWZ.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 SIWZ i dokumentach stanowiących zał. do
SIWZ.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy w
wysokości 5 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.
12. Termin związania ofertą – 60 dni

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Personel Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zagospodarowanie gruntu rodzimego i kostki kamiennej z rozbiórki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis IT / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Węzeł transportowy miejskiego obszaru funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla
komunikacji zbiorowej” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 9 mobilność, działanie 9.1
transport miejski, poddziałanie 9.1.2 transport miejski współfinansowanego z EFRR.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie zawrze umowy
ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku wyposażonego w instalacje sanitarne, teletechniczne,
bezpieczeństwa (w tym certyfikowany system zapobiegania powstawania pożaru w pomieszczeniu serwerowni)
o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto;
2) skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:
a) dyrektor kontraktu – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora
kontraktu/przedstawiciela Wykonawcy/kierownika budowy/zastępcy dyrektora kontraktu/inżyniera/zastępcy
inżyniera kontraktu/inżyniera rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie
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pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub inżyniera przy realizacji co najmniej jednego zamówienia
polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektu budowlanego o łącznej wartości co
najmniej 15 000 000,00 PLN brutto;
b) kierownik budowy – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi posiadać doświadczenie jako kierownik budowy/
przedstawiciel Wykonawcy/dyrektor kontraktu/ zastępca dyrektora kontraktu przy wykonaniu co najmniej jednej
roboty budowlanej o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto polegającej na budowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
c) architekt – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej. Wymagane doświadczenie przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy lub
przebudowy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości całej dokumentacji
projektowej co najmniej 250 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jednego projektu placu manewrowego lub
parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w tym małą architekturą, oświetleniem terenu o łącznej wartości całej
dokumentacji projektowej co najmniej 50 000,00 PLN brutto;
Lub
co najmniej jednego projektu budowy lub przebudowy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą tj. placem
manewrowym lub parkingiem, małą architekturą, oświetleniem terenu o łącznej wartości całej dokumentacji
projektowej co najmniej 300 000,00 PLN brutto;
d) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wymagane doświadczenie przy
wykonaniu co najmniej jednego projektu konstrukcji budynku wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej wartości
całej dokumentacji projektowej co najmniej 250 000,00 PLN brutto;
e) projektant branży drogowej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej. Wymagane doświadczenie przy wykonaniu co najmniej jednego projektu o
łącznej wartości całej dokumentacji projektowej co najmniej 100 000,00 PLN brutto obejmującego m.in. budowę
lub przebudowę drogi,
f) projektant branży sanitarnej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Wymagane
doświadczenie jako projektant instalacji sanitarnych przy wykonaniu co najmniej jednego projektu o łącznej
wartości całej dokumentacji projektowej co najmniej 100 000,00 PLN brutto obejmującego m.in. budowę lub
przebudowę sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
Ciąg dalszy w Sekcji VI.3).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, Kodeks
cywilny i Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze
umowy.
3. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
4. Szczegółowe wymagania dot umów o podwykonawstwo określono w SIWZ oraz wzorze umowy.
5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 10 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (ZIM), ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Cd. z Sekcji III.1.3
g) projektant branży elektrycznej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Wymagane
doświadczenie przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budynku wraz z instalacją elektryczną o łącznej
wartości całej dokumentacji projektowej co najmniej 50 000 PLN brutto;
h) projektant branży teletechnicznej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej. Wymagane doświadczenie jako projektant instalacji
teletechnicznej światłowodowej wraz z punktami pośrednimi o łącznej długości co najmniej 0,5 km;
i) kierownik robót drogowych – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności drogowej. Wymagane doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika
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robót drogowych przy wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o łącznej wartości zamówienia co
najmniej 1 000 000,00 PLN brutto obejmującej m.in. budowę lub przebudowę drogi;
j) kierownik robót sanitarnych – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagane doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/
kierownika robót sanitarnych w tym przy wykonywaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o łącznej wartości
zamówienia co najmniej 300 000 PLN brutto obejmującej m.in. budowę sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
k) kierownik robót elektrycznych – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych. Wymagane doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót
elektrycznych w tym przy wykonywaniu co najmniej jednego zamówienia o łącznej wartości zamówienia co
najmniej 300 000,00 PLN brutto obejmującego m.in. wykonanie instalacji elektrycznych;
l) kierownik robót teletechnicznych – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej. Wymagane doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik
robót teletechnicznych przy wykonaniu instalacji teletechnicznej światłowodowej wraz z punktami pośrednimi o
łącznej długości co najmniej 0,5 km w terenie zabudowanym;
m) architekt Systemu IT – osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5
letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych na
stanowisku architekta systemowego lub projektanta systemów lub równoważnym. Wymagane posiadanie
doświadczenia udziału w co najmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego)
projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego
świadczenie usług elektronicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto;
n) inżynier IT – osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika lub
telekomunikacja lub automatyka; znajomość współczesnych technik transmisji danych przewodowej i
bezprzewodowej; znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci IT; znajomość architektury sieci IT – działania
przełączników sieciowych, organizacja i topologia ruchu; w tym doświadczenie przy realizacji dotyczącej
budowy co najmniej jednego systemu ITS lub informacji pasażerskiej;
o) specjalista ds. technologii teleinformatycznej – osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne;
doświadczenie w co najmniej 1 projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu
teleinformatycznego, składającego się z co najmniej 5 tablic informacji pasażerskiej współpracujących z
aplikacją centralną i integracji z systemem zewnętrznym.
Cd. w Sekcji VI.4.3)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

http://www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy
Pzp.
Ciąg dalszy z sekcji VI.3 i sekcji III.1.3
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi okoliczność o której mowa
wart. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) wykaz płatności;
2) pozacenowe kryteria;
3) dane kontraktowe wraz z załącznikiem do Danych kontraktowych;
4) oświadczenie w formie JEDZ;
5) w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium,
(tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy
złożyć w formie elektronicznej;
6) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
7) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo, z którego treści będzie wynikać zakres
udzielonego umocowania. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno
zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie
postępowania;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania braku istnienia wobec niego
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w
postępowania, składa także JEDZ dotyczący tego podmiotu. Wykonawca do oferty musi dołączyć zobowiązanie
innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
7. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na str. intern. informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ust Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem formuły „wyślij wiadomość” zamieszczonej na
stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk 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.
8. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
dokumenty o których mowa w par 2 ust. 2 pkt 4 oraz par 2 ust. 4 pkt 1 i 10 Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie
rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postęp o udzielenie zamówienia
9. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń o których mowa w par. 5
pkt 1-6(w pkt 1 nie dotyczy art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6) oraz 9 i 10 Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postęp o udzielenie zamówienia. Analogicznie
dokumenty winien złożyć podmiot trzeci jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polega

https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
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na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
10. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wys. 200 000 PLN. Informacje dotyczące wadium
znajdują się w SIWZ.
11. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały opisane w SIWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2020
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