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Polska-Tychy: Roboty budowlane

2018/S 230-526492

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
PL22C
ul. Towarowa 1
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Krzysteczko
Tel.: +48 322171041-44
E-mail: pkm@pkmtychy.pl
Faks: +48 322170107/139
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkmtychy.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkmtychy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pkmtychy.pl
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie
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Numer referencyjny: 1/11/2018/PI

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych oraz
dostawa materiałów i urządzeń, celem zrealizowania zamierzenia budowlanego pn.
„Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach”, oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów powstałych w następstwie
wykonania przedmiotu zamówienia, których to obowiązek uzyskania takiego
pozwolenia, będzie dotyczył.
Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych
zamówieniem oraz sposób wykonania robót określony został w załączniku nr 5 do
SIWZ.

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
45330000
45310000
45100000
45220000
45233140
31310000
45111291
45112710
45320000
45262500
45324000
45431000
45442100
45261210
45421000
45321000
45410000
45111200
45262300
45262310
45262400
45332400
45331100
45333100
45231220
09120000
45231500
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45311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w
Tychach
Kod CPV:
45000000-7
45330000-9; 45310000-3; 45100000-8; 45220000-5; 45233140-2; 31310000-2;
45111291-4; 45112710-5; 45320000-6; 45262500-6; 45324000-4; 45431000-7;
45442100-8; 45261210-9; 45421000-4; 45321000-3; 45410000-4; 45111200-0;
45262300-4; 45262310-7; 45262400-5;45332400-7; 45330000-9; 45331100-7;
45333100-1; 45231220-3; 09120000-6;45231500-0;45311000-0; 45310000-3;
45315600-4;45231400-9;45315300-1;45311100-1;45316200-7
2 Zamawiający zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 20 osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika
Budowy.
Wymaga się, aby umowy o pracę były zawarte co najmniej na czas wykonywania
przedmiotu umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 13
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:
Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nazwa
projektu: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na
potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” nr
POIS.06.01.00-00-0041/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 13 miesięcy od dnia przekazania
terenu budowy Wykonawcy

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:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
— sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za
ten okres.
• Wymagane jest uzyskanie w ostatnim roku obrotowym wskaźnika szybkiej płynności
co najmniej 1,0 na dzień 31.12.2017 roku (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania
bieżące);
• Wymagane jest wykazanie w każdym roku za ostatnie 3 lata obrotowe rocznego
przychodu netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie
pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN netto.
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w wysokości minimum 6 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
— dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną minimum 15 000 000,00 PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza
złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji
ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia. (dotyczy także pkt
III.1.3)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
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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
• Wymagane jest:
— wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 10 000
000,00 PLN brutto polegającej na budowie/przebudowie/remoncie hali
produkcyjnej/przemysłowej,
— wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 6 000
000,00 PLN brutto polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi lub placu
parkingowego o nawierzchni betonowej/bitumicznej i powierzchni minimum
20000m ,
— wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 000
000,00 PLN brutto polegającej na budowie/przebudowie/remoncie instalacji lub sieci
gazu ziemnego LNG/CNG/LPG,
— wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 200
000,00 PLN brutto polegającej na budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej
tramwajowej/trolejbusowej o długości minimum 200 m, wraz z wykonaniem zwrotnicy
sterowanej bezprzewodowo, zjazdu i sieciowych izolatorów sekcyjnych.
Wykonawca może posłużyć się tą samą robotą budowlaną w celu potwierdzenia
spełnienia więcej niż jednego z powyższych warunków.
— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia następujących
osób:
a) kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (...)
b) kierownika robót drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez bez ograniczeń (...)
c) kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń (...)
d) kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń(...)
Wykonawca może posłużyć się tą samą osobą w celu potwierdzenia spełnienia więcej
niż jednego z powyższych warunków.
— oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy
oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
• Wymagane jest zatrudnienie minimum 40 osób.

2
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Sekcja IV: Procedura

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ opublikowana pod
adresem www.pkmtychy.pl

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 2 000 000,00 PLN (słownie:
dwa miliony złotych 00/100 PLN).
1.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
1.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:
Rachunek: ING Bank Śląski S.A. 44 1050 1214 1000 0007 0071 4900
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): INGBPLPW
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wykonawca za prawidłowe i terminowe wykonanie pełnego zakresu przedmiotu
Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe:
— za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy objętego dofinansowaniem w ramach
Projektu POIS,
— za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy nie objętego dofinansowaniem w ramach
Projektu POIS.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
łącznie z VAT, a w szczególności opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.
3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Szczegółowy opis warunków finansowych i uzgodnień płatniczych w postępowaniu
zawiera załącznik nr 3 do SIWZ w § 14 opublikowany pod adresem www.pkmtychy.pl

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
Szczegółowy opis przewidzianych zmian zawiera punkt 20 SIWZ oraz załącznik nr 3
do SIWZ opublikowany pod adresem www.pkmtychy.pl

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 02/01/2019
Czas lokalny: 10:15

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: 02/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
43-100 Tychy
Pok. nr 30 (sekretariat)

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:
1. Okres związania ofertą 60 dni.
2.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do
SIWZ - JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego
podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ);
Jednolity dokument stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca sporządza, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2.3 dowód wpłaty wadium;
2.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że
osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona.
Pełnomocnictwo składa się w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy wykonawca dysponuje pełnomocnictwem w formie pisemnej,
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skuteczne złożenie następuje poprzez uzyskanie elektronicznego poświadczenia
zgodności odpisu (wyciągu, kopii) z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13lit.
d ustawy Pzp) oraz dodatkowo zawartych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. W zakresie nie podlegania wykluczeniu zamawiający wymaga dokumentów:
4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3);
4.2 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
4.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z
wykonawców.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 4:
7.1 pkt 4.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (obowiązuje
wyłączenie wskazane w pkt 3);
Cd. pkt VI.4.3

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

Roboty budowlane - 526492-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526492-2018:TEXT:PL:HTML

8 z 10 29.11.2018, 10:30



E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Ciąg dalszy informacji dodatkowych (z punktu VI.3):
7.2 pkt 4.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 i 7.2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Pozostałe zapisy dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RPzawarte są w SIWZ pod adresem
https://www.pkmtychy.pl/bip/index.html
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
10.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów winien być spełniony przez
każdego z Wykonawców.
10.3 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
warunek sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej winien być spełniony łącznie.
10.4 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.
10.5 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z
Wykonawców
11. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(załącznik nr 2a do SIWZ).
Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą 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 (obowiązuje wyłączenie wskazane w pkt 3) i ust. 5
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(wskazanych w punkcie 6.5 SIWZ) tj. dokumentów wskazanych w punkcie 7.5.1-7.5.4
SIWZ.
VI 4.3 Składanie odwołań
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2018
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