
Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "ŁYSA GÓRA": Rozbudowa i przebudowa budynku

Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich

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

OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR

ŚWIETOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA

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

Ogłoszenie nr 520679-N-2020 z dnia 2020-03-05 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d4ab9fed...

1 z 32 05.03.2020, 15:32



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

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: Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "ŁYSA GÓRA", krajowy numer

identyfikacyjny 36723397800000, ul. Rynek 15 , 26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo

Polska, tel. 41 361 80 57, , e-mail biuro@parklegend.pl, , faks -.

Adres strony internetowej (URL): www.parklegend.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: Inny (proszę określić):

Instytucja kultury

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):
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I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

www.parklegend.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.parklegend.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

ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury, piętro II, pokój 199), czynne w

godzinach 9.00-15.00 (pn-pt)

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

sposób:

Nie

Inny sposób:
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Adres:

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: Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich

Numer referencyjny: ZP/3/2020/R

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
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- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie wystawy stałej dla zadania polegającego na

rozbudowie i przebudowie budynku amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa

Gór Świętokrzyskich – związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej gm. Nowa

Słupia

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45200000-9

71220000-6

71221000-3

71200000-0

71320000-7

71242000-6

45300000-0

45400000-1

45212312-6

79952100-3

79956000-0

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)
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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: Tak

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: Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 P.Z.P. Zamówienia

uzupełniające będą polegać na powtórzeniu podobnych usług projektowych i robót budowlanych,

objętych przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie pokrywającym się z zakresem zamówienia

podstawowego, tj. będą obejmować prace projektowe i roboty budowlane zmierzające do adaptacji

budynku, polegające na budowie, nadbudowie lub rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania

budynku, przebudowie wewnętrznego układu drogowego wraz z budową naziemnych miejsc

postojowych, przebudowie lub rozbudowie instalacji wewnętrznych budynku, przebudowie lub budowie

przyłączy mediów, budowie i wyposażeniu obiektów pomocniczych, np. budynku generatora prądu.

Przewidywana wartość zamówień uzupełniających: do 16% wartości zamówienia podstawowego.

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: 2022-05-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2022-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z harmonogramem

rzeczowo – finansowym przekazanym Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (wzór

umowy), mając na uwadze poniższe końcowe terminy: - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z

kosztorysami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30 listopada 2020 r. -

zakończenie robót wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na użytkowanie do dnia 31 maja 2022 r.

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
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wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że

dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek

Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub jeden samodzielnie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające

doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  co najmniej dwóch usług

obejmujących w swoim zakresie wykonanie projektu budowy, rozbudowy lub przebudowy (wykonanie

co najmniej projektów budowlanych i wykonawczych) budynku użyteczności publicznej wraz z

wykonaniem projektów przestrzeni ekspozyjnej w zakresie aranżacji przestrzeni, projektów systemów

multimedialnych i oświetlenia ekspozycyjnego, którego powierzchnia użytkowanie nie była mniejsza

niż 600m2, a wartość usługi wynosiła co najmniej 500.000,00 zł brutto,  co najmniej dwóch robót

budowlanych związanych z budową lub przebudową lub rozbudową budynków użyteczności

publicznej, w tym jedna z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji

sanitarnych, o wartości robót co najmniej 8.000.000,00 zł brutto, dla których wydano pozwolenie na

użytkowanie,  co najmniej trzech usług polegających na przygotowaniu lub opracowaniu projektu

ekspozycji, a także wykonaniu wystawy w budynku użyteczności publicznej typu muzeum, centrum

nauki, lub innej powierzchni ekspozycyjnej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł. Każda sługa

winna zawierać w sobie, minimum, następujące elementy: a) Wykonanie elementów scenografii i

aranżacji wnętrz wraz z projektem i realizacją grafik wielkoformatowych; b) Dostawa, montaż i

uruchomienie systemu multimedialnego wraz z systemem zarządzania ekspozycją i zarządzania

wyświetlaną treścią; c) Wykonanie filmów lub animacji, a takżeprezentacji multimedialnych wraz z ich

wgraniem i konfiguracją na stanowiskach multimedialnych. Wykazywane usługi winny również

zawierać : a) produkcję nagrań dźwiękowych wraz z ich wgraniem i konfiguracją b) zaprojektowanie i

produkcję mappingu treści multimedialnych na elementy scenograficzne c) zaprojektowanie i

produkcję stanowiska multimedialnego wykorzystującego technologię hologramu W przypadku
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek

spełniał jeden z Wykonawców. Wykonawca może w powyższym zakresie polegać na doświadczeniu

grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli zakres udziału tego

wykonawcy był na tyle konkretny, że wykonawca ten wniósł faktyczny wkład w prowadzenie działań,

które były wymagane od grupy wykonawców w ramach danego zamówienia zgodnie z wyrokiem

Trybunału Sprawiedliwości UE z 4.5.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt. b) o uzyskanie

zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia: 1) Jedną osobę mającą pełnić funkcję przedstawiciela wykonawcy, posiadającą:

a. doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na

stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, Dyrektora Budowy, Menadżera Kontraktu lub na stanowisku

równoważnym, tj. odpowiedzialnym za kompleksowy nadzór nad organizacją i realizacją całości

inwestycji w zakresie technicznym jak i formalno-prawnym, w trakcie którego zarządzał minimum 1

inwestycją (przez okres minimum 50% okresu realizacji zadania wskazanej inwestycji) w zakresie

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących budynku użyteczności publicznej, o

wartości całej inwestycji minimum 8.000.000,00 zł brutto. 2) Jedną osobę mającą pełnić funkcję

projektanta (1), posiadającą: a. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej, która posada min. 5 letnie doświedzenie w zakresie pełnienia funkcji projektanta

głównego lub kierownika projektu b. doświadczenie projektanta (1) w projektowaniu co najmniej 2

obiektów - budynku użyteczności publicznej w zakresie opracowania projektów budowlanychi i

wykonawczych dla obiektów o powierzchni min. 500 m2 . 3) Jedną osobę mającą pełnić funkcję

projektanta (2), posiadającą: a. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej; b. doświadczenie w projektowaniu co najmniej 2-krotnie budynków

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowania nie mniejszej niż 1.500m2. 4) Jedną osobę mającą

pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: a. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo

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

obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym

wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b. doświadczenie w pełnieniu co

najmniej 2-krotnie funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w rozumieniu art. 3 ust. 7

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności. 5) Jedną osobę mającą

pełnić funkcję kierownika robót (instalacje sanitarne), posiadającą: a. uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom

określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem

krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b.

doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2-krotnie funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w

rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności; 6)

Jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót (instalacje elektryczne), posiadającą: a.

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z

aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b. doświadczenie w

pełnieniu co najmniej 2-krotnie funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w rozumieniu art. 3

ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności; 7) Jedną osobę

mającą pełnić funkcję kierownika robót (telekomunikacja), posiadającą: a. posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,

łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b.

doświadczenie w pełnieniu co najmniej 2-krotnie funkcji kierowniczych przy robotach budowlanych w

rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo budowlane – w zakresie ww. specjalności; 8)

Jedną osobę mającą pełnić funkcję projektanta wystawy/scenografa, posiadającego doświadcznie w

opracowaniu projektów aranżacji wystawy w zakresie elementów aranżacyjnych, zabudów, stanowisk

multimedialnych dla wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 i wartości 1 000 000 zł brutto:

9) Jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu ekspozycji , która posiada wyższe

wykształcenie i min. 3-letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika projektu

ekspozycji (lub zbliżonym) i brała udział w zarządzaniu realizacją co najmniej dwoma realizacjami

ekspozycji/wystawy (np. jako kierownik projektu), które swoim zakresem obejmowały co najmniej

wykonanie scenografii, elementów konstrukcyjnych stanowisk interaktywnych, systemu zarządzania,

produkcji kontentu do stanowisk multimedialnych, gdzie wartość obu była nie mniejsza niż

1.000.000,00 zł brutto dla każdego 10) Jedną osobę do pełnienia funkcji specjalisty ds. sprzętu

multimedialnego (audio – wideo) posiadającą doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
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terminu składania ofert - w realizacji co najmniej jednego projektu o wartości nie mniejszej niż 500

000 zł brutto obejmującego swoim zakresem: a. dostawę, montaż i uruchomienie stanowisk

multimedialnych, oraz b. dostawę, montaż, programowanie i uruchomienie systemu zarządzania

sprzętem multimedialnym. 11) jedną osobę do pełnienia funkcji programisty posiadającą

doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – uczestniczyła w

tworzeniu aplikcji dla min. dwóch ekspozycji multimedialnych dla min. 10 aplikacji 12) jedną osobę

do pełnienia funkcji grafika posiadająca doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert – uczestniczyła w tworzeniu aplikacji dla min. dwóch ekspozycji/wystaw o

powierzchni min. 300m2 każda. Zamawiający dopuszcza łączenie max. 2 (dwóch) funkcji

kierowniczych przez jedną osobę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

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:

Informacje dodatkowe:

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

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:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim ustępie Wykonawca

zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

SIWZ. 3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 P.Z.P., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 P.Z.P. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: Zaleca się, aby

oświadczenia nie składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna

uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe

oświadczenie. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
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do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie 6. Po badaniu ofert pod kątem spełniania

przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków

oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26

ust. 2 P.Z.P. składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Należy złączyć informację banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. b) Wykaz usług i robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te usługi i 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 usługi lub roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto,

jeżeli załączony wykaz wykonanych usług i robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót

w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę

wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego

NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
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w szczególności odpowiedzialnych za 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. Propozycje treści wykazów zostaną

przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać

przedmiotowych dokumentów. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć

zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału 8 ust. 2 (propozycja treści zobowiązania -

Załącznik 4 do SIWZ). 2) W celu potwierdzenia wykazania przez Wykonawcę podstaw do

wykluczenia udziału w postępowaniu: a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich

stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 P.Z.P. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) W

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 P.Z.P. : 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) lit. a)

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w ust 6 pkt 2) lit. b) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Dokumenty, o których

mowa w lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 6) Dokumenty, o których mowa w w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) 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 lit. a) i b), 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. 8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9) Wykonawca nie jest obowiązany

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt 1 i 3 P.Z.P., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. ). 10)

Jeżeli na etapie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu,

na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. 11) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części

zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie

zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12) Zamawiający
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przewiduje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy P.Z.P najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada,

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim ustępie Wykonawca

zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

SIWZ. 3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 P.Z.P., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 P.Z.P. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: Zaleca się, aby

oświadczenia nie składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna

uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe

oświadczenie. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie 6. Po badaniu ofert pod kątem spełniania

przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków

oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26

ust. 2 P.Z.P. składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Należy złączyć informację banku lub spółdzielczej
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kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. b) Wykaz usług i robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te usługi i 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 usługi lub roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto,

jeżeli załączony wykaz wykonanych usług i robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót

w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę

wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego

NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za 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. Propozycje treści wykazów zostaną

przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać

przedmiotowych dokumentów. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć

zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału 8 ust. 2 (propozycja treści zobowiązania -

Załącznik 4 do SIWZ). 2) W celu potwierdzenia wykazania przez Wykonawcę podstaw do
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wykluczenia udziału w postępowaniu: a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich

stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 P.Z.P. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) W

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 P.Z.P. : 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) lit. a)

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w ust 6 pkt 2) lit. b) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Dokumenty, o których

mowa w lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 6) Dokumenty, o których mowa w w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
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wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) i b), 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. 8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9) Wykonawca nie jest obowiązany

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt 1 i 3 P.Z.P., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. ). 10)

Jeżeli na etapie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu,

na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. 11) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części

zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie

zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12) Zamawiający

przewiduje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy P.Z.P najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada,

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim ustępie Wykonawca

zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

SIWZ. 3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
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informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 P.Z.P., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 P.Z.P. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: Zaleca się, aby

oświadczenia nie składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna

uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe

oświadczenie. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie 6. Po badaniu ofert pod kątem spełniania

przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków

oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26

ust. 2 P.Z.P. składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Należy złączyć informację banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. b) Wykaz usług i robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te usługi i 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
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto,

jeżeli załączony wykaz wykonanych usług i robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót

w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę

wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego

NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za 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. Propozycje treści wykazów zostaną

przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać

przedmiotowych dokumentów. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć

zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału 8 ust. 2 (propozycja treści zobowiązania -

Załącznik 4 do SIWZ). 2) W celu potwierdzenia wykazania przez Wykonawcę podstaw do

wykluczenia udziału w postępowaniu: a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich

stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 P.Z.P. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) W

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 P.Z.P. : 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
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wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) lit. a)

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa w ust 6 pkt 2) lit. b) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Dokumenty, o których

mowa w lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 6) Dokumenty, o których mowa w w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) 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 lit. a) i b), 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. 8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9) Wykonawca nie jest obowiązany

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt 1 i 3 P.Z.P., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
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szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. ). 10)

Jeżeli na etapie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu,

na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. 11) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części

zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie

zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12) Zamawiający

przewiduje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy P.Z.P najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada,

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim ustępie Wykonawca

zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do

SIWZ. 3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 P.Z.P., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 P.Z.P. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: Zaleca się, aby

oświadczenia nie składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna

uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe

oświadczenie. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
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wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane były wykonane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie 6. Po badaniu ofert pod kątem spełniania

przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków

oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26

ust. 2 P.Z.P. składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Należy złączyć informację banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. b) Wykaz usług i robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te usługi i 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 usługi lub roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto,

jeżeli załączony wykaz wykonanych usług i robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót

w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę

wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego

NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
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Publicznych. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za 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. Propozycje treści wykazów zostaną

przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać

przedmiotowych dokumentów. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć

zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału 8 ust. 2 (propozycja treści zobowiązania -

Załącznik 4 do SIWZ). 2) W celu potwierdzenia wykazania przez Wykonawcę podstaw do

wykluczenia udziału w postępowaniu: a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich

stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 P.Z.P. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) W

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 P.Z.P. : 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) lit. a)

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
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których mowa w ust 6 pkt 2) lit. b) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Dokumenty, o których

mowa w lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 6) Dokumenty, o których mowa w w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) 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 lit. a) i b), 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. 8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9) Wykonawca nie jest obowiązany

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 pkt 1 i 3 P.Z.P., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. ). 10)

Jeżeli na etapie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu,

na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. 11) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części

zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie

zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub
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dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12) Zamawiający

przewiduje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy P.Z.P najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada,

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

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. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub

kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy P.Z.P., tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.

U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem

terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

BGŻ BNP PARIBAS Numer rachunku NRB: 77 1600 1462 1815 7568 2000 0005 z podaniem tytułu:

„WADIUM, nr sprawy ZP/3/2020/R” 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin

wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zamawiający

zaleca dołączenie potwierdzenia przelewu do oferty. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie

innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed

upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Biurze Projektu: ul. Ściegiennego

2/32, 25-033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury, piętro II, pokój 199), 4. Zamawiający zaleca

dołączenie do oferty kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu wadium. 5.

Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy P.Z.P. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium
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zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy P.Z.P

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:

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:
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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 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
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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 50,00

Jakość 25,00

Doświadczenie osób 25,00

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
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

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

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

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:
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Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Uwaga – w Załączniku Nr 5

do SIWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia

publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

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: 2020-03-25, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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