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Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.: Projektowanie i budowa hali dojrzewania stabilizatu wraz z

instalacją oczyszczania powietrza na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul.

Rokickiej 5A.

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 

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z

odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Ogłoszenie nr 528822-N-2017 z dnia 2017-06-30 r. 
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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: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny

19247119900000, ul. ul. Rokicka  , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 328 372, , e-mail

zuos.tczew@poczta.fm, faks 585 328 372. 

Adres strony internetowej (URL): www.zuostczew.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego

z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.zuostczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

www.zuostczew.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 
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Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

ZUOS sp. z o.o. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projektowanie i budowa hali dojrzewania stabilizatu

wraz z instalacją oczyszczania powietrza na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Rokickiej

5A. 

Numer referencyjny: PN/1/2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot
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niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych

polegających na zabudowaniu placu dojrzewania stabilizatu na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania

Odpadów Stałych w Tczewie oraz wykonanie instalacji technologicznej z systemem oczyszczania w celu eliminacji

uciążliwych zapachów, kurzu, pyłków, sadzy, cząstek metali ciężkich, pleśni, bakterii, wirusów powstających podczas

procesu technologicznego dojrzewania stabilizatu. Zamawiający oczekuje instalacji dezodoryzacji opartej na sorpcji

poprzez złoża węgla aktywnego z zastrzeżeniem wymagań pkt. 2.5 PFU. 2. W zakres zamówienia wchodzi: 1)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: - projekt zagospodarowania terenu

inwestycji, - projekt architektoniczny, - projekt technologiczny, - projekt konstrukcyjny, - projekt instalacji wodno-

kanalizacyjnych i odprowadzenia odcieków technologicznych - projekt wentylacji oczyszczająco-wywiewnej z

uwzględnieniem dezodoryzacji wyprowadzanego powietrza - projekt instalacji elektroenergetycznych, - projekt instalacji

słaboprądowych, w tym instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, • Opracowanie projektów wykonawczych

w zakresie niezbędnym do wykonawstwa robót budowlano – montażowo - instalacyjnych z akceptacją rzeczoznawców

d.s. ochrony przeciwpożarowej, bhp i ergonomii, sanitarno – higieniczno – zdrowotnych oraz wszelkich innych

dokumentów związanych z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 2) Dokonanie

w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i formalno–prawnych oraz uzyskanie w

imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiennego pozwolenia na budowę. 3) Wykonanie robót budowlano - montażowych

obejmujących w szczególności: a) Budowę zamkniętej do prowadzenia procesu dojrzewania, magazynowania i obróbki

końcowej kompostu/stabilizatu o powierzchni ok. 5 100,00 m2 (kubatura ok. 55 600,00 m3) wraz z instalacją do

oczyszczania powietrza oraz przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej (posadzka, sieci i instalacje

wewnętrzne). 3. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawować będzie Inżynier, który ocenia zgodność dokumentacji z

Wymaganiami Zamawiającego oraz zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót,

opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71220000-6

71221000-3

71242000-6

79421200-3

45111200-0

45200000-5

45222000-9

45330000-9

45253800-3

45222100-0

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

Wartość bez VAT: 
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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: 2018-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej

2 roboty budowlane polegające budowie lub rozbudowie obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 3 000

000,00 zł brutto każda, w tym: - co najmniej 1 robotę, która obejmowała budowę/rozbudowę hali w konstrukcji

monolitycznej żelbetowej o powierzchni min. 3 000 m2 oraz - co najmniej 1 robotę, która obejmowała

budowę/rozbudowę instalacji wentylacji lub oczyszczania powietrza pochodzącego z obiektu kubaturowego, o

wydajności min. 15 tys. m3/h i działającą w systemie przewidzianym przez Zamawiającego w niniejszym

zamówieniu. Jeżeli oba powyższe warunki zostaną spełnione przez jedną robotę Zamawiający zaakceptuje takie

doświadczenie. b) skieruje do wykonania zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach, tj. 1) 1 osobę na

stanowisko Kierownika Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy) posiadającą: - wykształcenie wyższe oraz - co
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najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie w zarządzaniu procesem inwestycyjnym w

charakterze Kierownika Zespołu Inwestora, lub Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, lub Kierownika/Menadżera

Kontraktu, na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych, z których każde: i. - obejmowało swoim zakresem budowę

obiektu kubaturowego o pow. min. 3 000 m2 ii. - było o wartości min. 3 000 000 zł brutto iii. - zostało zrealizowane

tj. dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub dokument równoważny potwierdzający zakończenie robót np.

protokół odbioru. 2) 1 osobę na stanowisko Głównego Projektanta posiadającą: - wykształcenie wyższe oraz

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia

uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku Projektanta

oraz - doświadczenie w projektowaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) lub na stanowisku

weryfikatora (sprawdzającego dokumentację) dla co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obiektu kubaturowego w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej o

pow. min. 3 000 m2. 3) 1 osobę na stanowisko Projektanta w specjalności sanitarnej posiadającą: - wykształcenie

wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie

zawodowe w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku Projektanta oraz - doświadczenie w

projektowaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) lub na stanowisku weryfikatora

(sprawdzającego dokumentację) dla co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla inwestycji kubaturowej

związanej z ochroną środowiska o wartości min. 3 000 000 zł brutto oraz min. 1 – ej instalacji oczyszczania

powietrza, o wydajności min. 15 tys. m3/h i działającej w systemie przewidzianym przez Zamawiającego w

niniejszym zamówieniu. 4) 1 osobę na stanowisko Projektanta w specjalności elektrycznej posiadającą: -

wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w tym co

najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie na stanowisku Projektanta oraz - doświadczenie w projektowaniu (samodzielnie lub

jako członek zespołu projektowego) lub na stanowisku weryfikatora (sprawdzającego dokumentację) dla co najmniej

jednej dokumentacji projektowej dla inwestycji kubaturowej związanej z ochroną środowiska o wartości min. 2 000

000 zł brutto. 5) 1 osobę na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą: - wykształcenie wyższe oraz uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz - doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika

Budowy/Robót przy realizacji co najmniej 1 – go obiektu budowlanego w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej o

kubaturze min. 30 000 m3. 6) 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót w specjalności sanitarnej posiadającą: -

wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - co najmniej 5 – letnie
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doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie oraz - doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót sanitarnych, lub

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 – go obiektu budowlanego o kubaturze min. 30 000

m3 oraz min. 1–ej instalacji oczyszczania powietrza, o wydajności min. 15 tys. m3/h i działającej w systemie

przewidzianym przez Zamawiającego w niniejszym zamówieniu. 7) 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót w

specjalności elektrycznej posiadającą: - wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz - doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika Budowy

lub Kierownika robót elektrycznych, lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 – go obiektu

budowlanego o kubaturze min. 30 000 m3. Za inwestycję kubaturową związaną z ochroną środowiska uznaje się: -

obiekty gospodarki odpadami: zakład zagospodarowania odpadów lub - oczyszczalnie ścieków lub - stacje

uzdatniania wody. 

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: UWAGA 1: W ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po

wyborze oferty, Zamawiający żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy stosownych uprawnień/dokumentów

uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu

zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ - IDW.

UWAGA 2: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie/ wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst

jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA 3: Uprawnienia, o

których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.

290 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278). Dopuszcza się ważne,

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA 4: W przypadku,

gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający

przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) odpis 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 PZP; b) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia

wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, tj. 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 PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, oraz 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, sporządzonego zgodnie

z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - IDW; Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: -

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane -

inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny

braku możliwości uzyskania poświadczenia. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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
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dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – IDW. c) dokumenty dotyczące

podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na

zasobach podmiotu trzeciego, tj. 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 PZP. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86

ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

- IDW. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.a) i d) SIWZ -IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 2.

stosuje się. 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.7 SIWZ - IDW w formie oryginału lub kopii potwierdzonej

za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.b. SIWZ - IDW, 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. 6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której

mowa w pkt 3. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: • 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; • zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; • w odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane; •
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z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: − zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; −

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; − zakres i okres

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; − czy podmiot, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, 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 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić

przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP o nr 3 Tczew

55144011980000000001277208 3. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego

dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się

na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

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

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

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

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

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

elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 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
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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

Przedłużony okres gwarancji i rękojmi 30,00

Doświadczenie Kierownika Kontraktu 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania



file:///C|/Users/mzimny.LAP008/Desktop/PN%201%202017/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm[2017-06-30 07:10:31]

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
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Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w

przypadku: a) zmiany podyktowane siłą wyższą, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji

wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury, która uniemożliwia wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z zapisami SIWZ; b) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności

wynikające z: - przekroczenia określonych przez prawo lub regulaminy, jeśli takich regulacji nie ma – typowych w

danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne upoważnione podmioty, decyzji,

zezwoleń, uzgodnień, - odmowy wydania przez organ administracji lub inne upoważnione podmioty wymaganych,

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - odmowę udzielenia Zamawiającemu

dofinansowania Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; - zmiany

systemu wdrażania Funduszu Spójności w Rzeczypospolitej Polskiej; - zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub

wytycznych dotyczących Projektu; c) zmian wynikających z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy

lub Zamawiającego skutkujące niemożnością realizacji Umowy przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności

przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez: - działania osób trzecich (np. konserwatora przyrody,

organizacje ekologiczne) - warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację Robót - konieczność podjęcia robót

dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Kontraktu na roboty; d) zmiany wysokości należnych podatków i

opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tytułu

wykonywania Umowy, należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie dostosowane do wymogów ustawy; e) zmiany

uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 Kodeksu cywilnego; f) zmiany spowodowane innymi

okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, skutkujące niemożliwością wykonania lub nienależytym

wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ; g) zmiany podyktowane koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do

zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko; h) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; i) zmiany nr rachunku bankowego

Wykonawcy; j) zmiany kolejności wykonania elementów zamówienia (dotyczy robót budowlanych i nie wymaga aneksu)

k) zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na rozwiązania o tych

samych lub wyższych parametrach. l) zmiany maszyn i urządzeń, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane/projektowane

wyszły z produkcji, lub nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana

ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera Kontraltu i zgody Zamawiającego. 3. Zmiany

kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie na warunkach opisanych w § 8 umowy. 4. Zmiana

podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych w § 17 umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody. 6. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminów wykonania

zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w

ust. 2 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonywanie umowy i na który - w ich wyniku – jej

wykonanie zostało przerwane. 7. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które
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zdaniem Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji umowy, lub obniżą koszty

realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 8. Zmiany mogą być zaproponowane przez

złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa

powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub

zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych

oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże

muszą być spełnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą

wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy, bądź

zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności

rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: - Zamawiającego - Inżyniera Kontraktu - Wykonawcę wraz z wyliczeniem

wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót. 11. Zamawiający nie

dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-07-18, godzina: 10:00, 

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 

> 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 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamawiający udzieli

wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść
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zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści

taką informację na własnej stronie internetowej (www.zuostczew.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu

składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie w późniejszym terminie niż określony w pkt. 2, bądź

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpatrzenia. 4.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamawiający udostępni

na własnej stronie internetowej (www.zuostczew.pl). 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany

treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką

informację na własnej stronie internetowej (www.zuostczew.pl). 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a

treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze

oświadczenie zamawiającego. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie

Zamawiającego, w Sali edukacyjnej na parterze. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji

otwarcia ofert. 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 2) Wybrany Wykonawca

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. Forma zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; -

gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w

pieniądzu winno być wniesione w PLN. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na

następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP o nr 3 Tczew 55144011980000000001277208 9. Na potrzeby

oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 1 do SIWZ-IDW, b) Wykaz Cen sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do

SIWZ-IDW, c) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1) SIWZ-IDW według wzorów stanowiących odpowiednio

Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach

lub sytuacji podmiotu trzeciego, f) wadium (w formie, o której mowa w pkt 11. b) – e) SIWZ-IDW. 10. POUCZENIE O

ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1) Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej

kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 2) Środki ochrony prawnej

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.

154 pkt 5 ustawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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