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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505179-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane
2017/S 243-505179

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
Tel.:  +48 422726437
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZIM)
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz - w zakresie procedury przetargowej
Tel.:  +48 422726437
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Faks:  +48 422726277
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na
odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego.
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.26.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego.
W miejscu istniejącego torowiska tramwajowego i budowa nowego wiaduktu drogowego.
W al. Śmigłego-Rydza wraz z przebudową układu drogowego na odcinku od skrzyżowania.
Z al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul Stanisława Przybyszewskiego.
Istniejący obiekt inżynierski podlega rozbiórce, a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ.
— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w
TOMIE II - Formularz Aktu Umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45110000
45120000
45220000
45230000
45111000
45112000
45113000
45121000
45122000
45222000
45223000
45231000
45232000
45233000
45236000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, al. Śmigłego Rydza.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego.
W miejscu istniejącego torowiska tramwajowego i budowa nowego wiaduktu drogowego.
W al. Śmigłego-Rydza wraz z przebudową układu drogowego na odcinku od skrzyżowania.
Z al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul Stanisława Przybyszewskiego.
Istniejący obiekt inżynierski podlega rozbiórce, a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy.
W zakres robót niezbędnych do wykonania przy realizacji przedmiotowej inwestycji wchodzą:
Roboty drogowe i torowe:
— Budowa w pasie dzielącym pasa autobusowo-tramwajowego (PAT), na całym odcinku.
Przebudowywanej al. Śmigłego Rydza (od ul. Przybyszewskiego do al. Piłsudskiego) wraz.
Z przebudową istniejącego torowiska.
— budowa zespolonych przystanków autobusowo-tramwajowych,
— budowa sygnalizacji świetlnej w miejscu przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez PAT,
— przebudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach:
— Śmigłego Rydza - Milionowa wraz z montażem kamery CCTV na maszcie sygnalizacji,
— Śmigłego Rydza - Przybyszewskiego,
— przebudowa sieci trakcyjnej,
— przebudowa al. Rydza Śmigłego w zakresie: wykonania nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku budowy
murów oporowych, remontu nawierzchni na pozostałym odcinku,
— przebudowa skrzyżowania al. Rydza Śmigłego z ul. Milionową,
— remont nawierzchni wlotów dróg poprzecznych,
— remont nawierzchni chodników, przebudowa istniejących ścieżek rowerowych i budowa nowego odcinka
ścieżki rowerowej po stronie wschodniej al. Śmigłego Rydza,
— budowa nowych i przebudowa istniejących elementów systemu odwodnienia wpusty ściekowe,
— przebudowa systemu oznakowania poziomego i pionowego.
Obiekty inżynierskie:
— budowa przepustów żelbetowych pod koroną drogi,
— budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wraz z konstrukcjami oporowymi.
Kanalizacja deszczowa:
— budowa kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego obiektu inżynierskiego w al. Śmigłego Rydza,
— przebudowa i budowa kanalizacji w ul. Milionowej i al. Śmigłego Rydza,
— budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pasa autobusowo-tramwajowego.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
— sygnalizacje świetlne,
— elementy oznakowania poziomego i pionowego,
— bariery ochronne.
Oświetlenie.
— oświetlenie drogi wraz z pasem autobusowo-tramwajowym,
— oświetlenie skrzyżowań z ul. Milionową i Tymienieckiego,
— oświetlenie ścieżek rowerowych,
— oświetlenie terenu pod wiaduktem.
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Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
— sieć telekomunikacyjna,
— sieć elektroenergetyczna: demontaż nieczynnych odcinków sieci, likwidacja kolizji z liniami.
Kablowymi niskiego i średniego napięcia oraz liniami napowietrznymi niskiego napięcia.
Rozbiórki:
— istniejący obiekt inżynierski,
— nawierzchni al. Śmigłego Rydza na odcinku wykonania nowej konstrukcji i poszerzeń jezdni,
— nawierzchni istniejących dróg w miejscach ich przebudowy,
— nawierzchni zjazdów,
— elementów dróg i ulic,
— istniejącego oznakowania pionowego,
— istniejącego uzbrojenia terenu w przypadku kolizji z projektowanym układem drogowym,
— wymiana zwieńczeń istniejących wpustów i studni w miejscach wymiany nawierzchni.
W wycenie należy bezwzględnie uwzględnić koszty wykonania następujących elementów:
— przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury towarzyszącej wraz.
Z zapewnieniem połączenia styku szyn na granicy opracowania tak, by było możliwe jego użytkowanie;
— przebudowa tramwajowej sieci trakcyjnej i układu zasilania wraz z zapewnieniem połączenia styku trakcji
tramwajowej na granicy opracowania tak, by było możliwe jego użytkowanie,
(...).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu, zamawiający wskazuje, że więcej informacji podanych
jest w pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia - Tom I SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Z uwagi na
ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w pkt 4.3 SIWZ.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu
publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych
i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi.
2.Termin związania ofertą - 90 dni

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które
w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy pzp, zwanej dalej /Ustawą/ zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego
ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni,
aktualne na dzień ich złożenia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących
dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):
1) Wykazu 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 roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
2) Dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
c) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów.
3) wykazu 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.
4) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
W postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy):
1) 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.
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2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału
W postępowaniu;
3) Zaświadczenia 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;
4) Zaświadczenia 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;
5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej (...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: dwa zamówienia
polegające na budowie/przebudowie drogi wraz z obiektem inżynierskim o łącznej wartości brutto nie mniejszej
niż: 40 000 000 PLN brutto;
Uwaga:
1) Przez definicję drogi należy rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 460 ze zm.), budowlę wraz
Z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową,
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
3.) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.
2.oraz wykaże, że dysponuje, co najmniej:
a) jedną osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
b) jedną osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń,
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c) jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,
e) jedną osobę na stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji
przewodowej).
Uwaga:
1) W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.
2) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne
Z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane
uzyskane przed dniem 25.9.2014 r. tj. dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z formularzem aktu umowy - TOM II SIWZ. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3 a Ustawy Prawo zamówień
publicznych, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia
zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 12:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust
5.Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
wart. 22ust. 1 Ustawy.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji,
oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w
dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej
zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.
3. Data zakończenia realizacji umowy to 30.6.2020 r. Dodatkowe informacje dotyczące terminu realizacji
przedmiotu zamówienia określone są w pkt 5 SIWZ.
4. Oświadczenie, w którym wykonawcy wykażą brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału-
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (tzw JEDZ). Zamawiający (na swojej
stronie internetowej, w zakładce dotyczącej niniejszego przetargu) przekazuje plik JEDZ w formacie xml,
który po zaimportowaniu winien być uzupełniony przez wykonawcę, wydrukowany, podpisany i załączony do
oferty.Zasady importowania pliku JEDZ w formacie xml oraz zasady jego uzupełniania oraz forma w jakiej
dokument ten należy złożyć wraz z ofertą zostały opisane w pkt. 7.1.1, pkt 11.10, oraz w pkt 12.3. - TOM I -
SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o
których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
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6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
7.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ -wysokość wadium - 640 000 00 PLN
9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
W postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 3 Ustawy):
7.3.2.1. 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy.
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.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się
Z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się
W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11. 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

