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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270966-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Usługi nadzoru budowlanego
2018/S 119-270966
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
ul. Przemysłowa 73
Słupsk
76-200
Polska
Tel.: +48 598410091
E-mail: zamowienia@zimslupsk.com
Faks: +48 598483735
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zimslupsk.com
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zimslupsk.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.
Numer referencyjny: ZIM.ZP.II.341/15/18

II.1.2)

Główny kod CPV
71520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn. "Węzeł
transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"
polegającej na zarządzaniu i nadzorze nad realizacja Projektu, prowadzeniu kompleksowego nadzoru
inwestorskiego wielobranżowego wraz z kontrolą rozliczenia finansowego Projektu oraz współpracy przy
sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i robót
budowlanych w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych zwanym „zaprojektuj i wybuduj”.
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
71540000
71248000
71530000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Słupsk

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu nadzór nad realizacją Projektu w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnej ze SIWZ oraz
Programem Funkcjonalno-Użytkowym (w zakresie Etapu 1 – realizacyjnego), w szczególności wymagań,
dotyczących jakości wykonania stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót,
w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą.
2.Podstawowe obszary odpowiedzialności, które wchodzą w zakres zamówienia:
1)projektowa,
2)drogowa,
3)energetyczna i elektryczna,
4)teletechniczna i teleinformatyczna,
5)konstrukcyjna (obiekty inżynierskie),
6)konserwatorska,
7)sanitarna,
8)zieleni,
9)materiałowo-technologiczna,
10)rozliczeniowa.
3.Opis inwestycji zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ oraz decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku stanowiącej załącznik nr 9 do
SIWZ. Uwaga. Inwestycja obejmuje do realizacji zakres wskazany na stronie nr 9 Programu FunkcjonalnoUżytkowego tj. „Etap 1 – realizacyjny – działki nr 335/66, 456, 459/2, 460, 463, 472, 473, 474, 475, 476, 1244”.
Poglądowa mapka lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
4. Informacje ogólne i wymagania dot. Realizacji przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki m.in w zakresie:
1)nadzoru nad wykonawstwem dokumentacji projektowej i robót budowlanych (poprzez inspektorów nadzoru),
2)sprawowanego nadzoru nad realizacją Projektu zgodnie z dokumentacją projektową,
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3)zgłaszania wad,
4)rozliczania środków z RPO WP na lata 2014-2020,
5)zorganizowania biura budowy na posesji ZIM w Słupsku,
6)sporządzenia i załączenia do oferty opisu działań w ramach kryterium Metodologia,
7)zatrudnienia na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby wykonującej czynności polegające na obsłudze
administracyjnej.
Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu opisano w rozdziale III SIWZ.
5.Zakres pomocy zapewnianej przez zamawiającego:
1)Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu na czas realizacji przedmiotu zamówienia:
a)wniosek o dofinansowanie Projektu,
b)Studium Wykonalności,
c)umowę o dofinansowanie Projektu,
d)umowę na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – po jej zawarciu,
e)dokumentację projektową (projekty budowlano-wykonawcze) – po jej zrealizowaniu,
f)dotychczas uzyskane decyzje administracyjne,
g)inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na realizację Projektu,
h)informacje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających
wpływ na realizację Projektu,
2)Zamawiający zapewni ponadto wsparcie w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane
przez prawo i gdzie Inżynier Kontraktu jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego.
6.Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Inżyniera Kontraktu wymienione we
wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Postanowienia Zamawiającego w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zawarte zostały w SIWZ (m.in. w rozdz. IIa "REGULACJE RODO")
oraz w paragrafie 18 wzoru umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ.
8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (2 miesiące). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.09.01.02-22-0003/17 Projekt dot. RPO dla WP na lata 2014-2020. Oś
Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 1.9., Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współf. z EFRR.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Po zakończeniu terminu realizacji usługi tj. po otrzymaniu przez Zamaw. protokołu z kontroli przeprow. przez
Urząd Marszał. WP potwierdz. należyte końcowe rozlicz. Projektu Inż. K. zobow. jest nadal wykonywać swoje
obowiązki wynikające z zamówienia, także w okresie gwaran. jakości i rękojmi za wady udzielonych przez Wyk.
robót budowl. tj. przez 5 lat, licząc od daty odbioru końc. rob. budow.

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 określa wymagań w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Doświadczenie wykonawcy: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokum. wykonania w okresie ostat. 6
lat przed upływem terminu skład. ofert, a jeżeli okres prowadz. działal. jest krótszy–w tym okresie co najmniej
1 usługi polegaj na prowadzeniu technicz., finansow. i administr. nadzoru nad realiz. inwest. wyk. w systemie
zaprojektuj i wybuduj obejm. swym zakresem min. budowę drogi lub węzła transportowego lub obiektu(-ów)
kubaturowego, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto.
Potencjał kadrowy: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumen. dysponow. osobami skierowanymi
przez Wyk. do realizacji zam. publicz., w tym min.:1) 1 osobą-Kierownikiem Zespołu Inż.kontr., która
kierowała zespołem osób w ramach prowadzenia nadzoru nad realizacją co najmniej 1 projektu, którego
przedmiotem była inwestycja obejm. swoim zakresem budowę drogi lub węzła transporotowego lub obiektu(ów) kubaturowego/kubaturowych, o wartości inwestycji min. 15 000 000 PLN brutto,
2) 1 osobą-projekt. br. architekton. posiadającą uprawn. budowl. do projekt. bez ogranicz lub odpowiad. im
równow. uprawn. budowl., wydane na podst. wcześniej obowiaz. przepisów oraz posiad. doświadcz. zaw.
w projekt. min. 1 dok. proj. inwestycji polegającej na budow. lub przebudow. obiektu(-ów) kubat., o wartości
inwestycji min. 3 000 000 PLN brutto,
3) 1 osobą-Inspektorem nadzoru br.drog. posiad. uprawn. budow. do kierow. rob. budowl. w specjal. drog. bez
ograniczeń lub odpowiad. im równoważne uprawn. budow., wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów
oraz posiadającą doświad. zaw. w nadzor. lub kierow. rob. drog. przy realizacji co najmniej 1 inwestycji drog. o
wartości inwestycji min. 2 000 000 PLN brutto,
4) 1 osobą-Inspekt. nadzoru br.konstr.-budow. posiad. uprawn. budow. do kierow. rob. w specj. konstr.-budow.
lub odpowiad. im równoważne uprawn. budow., wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów oraz posiad.
doświad. zawod. w nadzor. lub kierow. rob. konstrukc.-budow. przy realizacji min. 1 inwestycji o wartości
inwestycji min. 5 000 000 PLN brutto,
5) 1 osobą-Inspekt. nadzoru br. sanitar. posiad. uprawn. budow. do kierow. rob. budow. w specjaln. instalac.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylac., gazowych, wodoc. i kanaliz. bez ograniczeń lub
odpowiad. im równoważne uprawn. budow., wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów oraz posiad.
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dośw. zawod. w nadzorow. lub kierow. robotami br.sanitar. przy realizacji min. 1 inwestycji, o wartości robót tej
branży min. 250 000 PLN brutto,
6) 1 osobą-Inspekt. nadzoru br. elektr. posiad. uprawn. budowl. do kierow. rob. budow. w specjaln. instalac.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektryczn. i elektroenergetyczn. bez ograniczeń lub odpowiad. im
równoważne uprawn. budow., wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów oraz dośw. zawod. w nadzor.
lub kierow. robotami br. elektrycz. przy realizacji min. 1 inwest., o wartości robót tej branży min. 500 000 PLN
brutto,
7) 1 osobą-Inspekt. nadzoru br. telekomunik. posiad. upraw. budow. do kierow. rob. budow. w specjal.
telekomunik. bez ograniczeń lub odpow. im równoważne uprawn. budow., wydane na podst. wcześniej obow.
przep.oraz dośw. zawod. w nadzorow. lub kierow. rob. budow. w specjaln. telekomunik. przy realizacji min. 1
inwest., o wartości robót tej br. min. 200 000 PLN brutto,
8) 1 osobą-Specjalistą branży zieleni posiadającą doświadczenie zawodowe w nadzor. lub kierowaniu pracami
w zakresie przygotowania i zagospodarowania terenów zieleni przy realizacji minimum 1 inwestycji, o wartości
prac w ww. zakresie min. 80 000 PLN brutto,
9)Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji określon. powyżej,
10) Wyk. ma dysponować ww. kadrą tech. przez cały okres realiz. Projektu,
11)Wykon. z innych państw członk. winni dysponować osob. posiad. kwalif. do pełnienia ww. samodziel. funkcji
w budow. zgodnie z art. 12a ustawy Prawo bud.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku zdolności techn. Lub zawod. 1.Wykaz usług
wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie - zgodn. z zał.nr 3 do SIWZ.2.Wykaz osób, skierow. przez Wykon. do realizacji zam.
publ.,w szczeg. odpowiedzial. za świad. usług, kontrolę jakości, wraz z infor. na temat ich kwalif. zaw., upraw.,
doświad. i wykszt. niezbędnych.do wyk. zamów.publ., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
infor. o podstawie do dyspon. tymi osobami, zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. Podstawy wykluczenia. Zamawiający
wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dodat. przewiduje wykluczenie Wyk.
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia. 1.Informacja z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.2.Zaświadczenie właściwego naczelnika
US potwierdz., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert, 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organiz. ZUS lub KRUS
albo inny dokument potwierdz., że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.4.Odpis z właściwego rejestru lub
z Centralnej Ewidencji i Inf. o Działaln. Gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdz. braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.5. Oświadczenie Wyk.
o braku wydania wobec niego prawom. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne zgodnie z zał. nr 2a do SIWZ. 6. Oświadczenie
Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.,
zgodnie z zał. nr 2b do SIWZ. 7. Oświad. Wyk. o niezaleganiu z opłac. podat. i opłat lokal., o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podat. i opłatach lokal. zgodnie z zał. nr 2c do SIWZ.8. Szczeg. opis oświad. i
dokum. w rozdz.VII SIWZ. W zakresie wstępnego potwierdz., że wyk. Nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki
udziału. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie wskazanym
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przez Zamaw. w SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
dokument składa każdy z Wykon.; Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp.
oraz brak podstaw wykluczenia; Wyk., który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego/nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na jego/ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tego/tych podmiotów;
Wyk. do oferty musi dołączyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Do oferty (zał.nr 1 do SIWZ) Wyk. dołącza:
1)Oświadczenie w formie JEDZ (zał.nr 2 do SIWZ) zaszyfrowany i podpisany kwalifikow. podpisem elektron. na
adres poczty elekt. zamowienia@zimslupsk.com tak, aby dok. ten dotarł do Zamaw. przed terminem składania
ofert
2)Opis działań realizacji zam. wykonany zgodnie z wymagan. określ. w rozdziale III i XIV SIWZ
3)Zobowiązanie in. podmiotu do oddania Wyk. zasobów (zał nr 5 do SIWZ) - jeżeli dotyczy
4)Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
5)Dowód wadium. Wymagane 20 000 PLN
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamaw. przewiduje dokon. zmian umowy: 1. Wynagrodz. w przyp. zmiany powszech. obowiąz. przep.
prawa.2.Terminu w przyp. przedłużaj. się procedur związan. z wykorzystaniem przez Wyk. środków ochrony
prawnej w zam. publicz. lub innych procedur zam. pub.3.Osób wskazanych w umowie po stronie Zam. jak i
Inż.K.4.Zakresu prac, które IK będzie wykonywał sam i przy pomocy podwyk. lub konieczności udziału podwyk.
na etapie realiz. umowy w sytuacji, gdy IK nie przewidział jego udziału w treści Oferty.5. Innych podm. na
etapie realiz. zam., na zasobach których IK opierał się wskazując spełn. warun. udziału w postęp.6.Wys. min.
wynagrodz. ustalonego na podst. przepisów o min. wynagrodz. za pracę.7. Zasad podlegania ubezp. społeczn.
lub ubezp. zdrowotnemu lub wys. stawki składki na ubezp. społeczne lub zdrowotne.
8.Ze względu na ogran. liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe inf. dot. wymagań
wobec wyk. zawarto w SIWZ dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie intern. Zamawiającego.

III.2.3)

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (ZIM), ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk.
Oferty złożyć w ZIM w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat) i
zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ przesłać na adres poczty elektr.
zamowienia@zimslupsk.com
— przed upływem terminu składania ofert - pkt IV.2.2) ogłoszenia.
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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. Zamawiający w postępowaniu korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa ustawy Pzp i przewiduje
zastosowanie procedury uregulowanej tym artykułem, zwanej jako "Procedura odwrócona". Jednocześnie
Zamawiający zastrzega, iż niezależnie od procedury odwróconej ma on możliwość przeprowadzenia
standardowej oceny. Opis procedury odwróconej znajduje się w rozdz. V pkt 8 SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i
rozdz. XIX pkt 3 SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, i w rozdz. III pkt 5 ppkt
11) SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Podwykonawstwo.
1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp dotyczącego osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2) Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
3) Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu
„OFERTA”, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
6) Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określono we wzorze umowy stanowiącym
zał. 7 do SIWZ.
7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 6 do SIWZ.
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały szczegółowo opisane w rozdz. VII pkt 4-6 SIWZ.
9. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia
publicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z normy prawnej
określonej w § 2 ust. 5 pkt 2 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126) i
dopuszcza, aby wykaz usług wykonanych dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata (6 lat) przed upływem terminu
składania ofert.
10. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, dla wykazania braku podstaw
wykluczenia tego podmiotu winien przedłożyć dokumenty wymienione w sekcji III.1.3) "Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów" Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia pkt 1-7.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2018
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