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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104584-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2018/S 048-104584
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych- Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila- Wyleżych- Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl

I.2)

Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.nowy-bip.um.pabianice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
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I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

2/9

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

Nazwa:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice –
Ksawerów”
Numer referencyjny: ZPK.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ) – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

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
71320000
45234126
45232220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ) – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
4.Roboty będące przedmiotem postępowania przetargowego będą wykonane zgodnie z „Warunkami
Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy” (dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę), edycja 4, wydanie angielsko-polskie
niezmienione z 2008 z erratą (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) przygotowane i opublikowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils-
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FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-238 Warszawa,
ul. Długa 23/25 lok.101 e-mail: biuro@sidir.pl ; www.sidir.pl.
5.Program Funkcjonalno-Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe
lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a
wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane
przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
6.Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały
lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich
parametry techniczne.
7.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła
się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego prace spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8.Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.
Dodatkowe informacje dotyczących Opisu przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III ust. 9-17 SIWZ.
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)) osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych we wzorze umowy znajdującej się w
Części II SIWZ.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące postępowania
i zamówienia (w tym informacje, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone na stronie
internetowej zamawiającego w dokumentach składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej
(Ktp) / Waga: 1 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia
na budowę (Ktb) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia znalezisk (56 dni) (Kr1) / Waga:
3%
Kryterium jakości - Nazwa: przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach
Zamawiającego (35 dni) (Kr2) / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy
niezaewidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3) / Waga: 8 %
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Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt RPLD.03.01.02-10-0004/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Zamawiający może unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały przyznane- art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

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 precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli:
a) w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie
– posiadał średnioroczny obrót nie mniejszy, niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć
milionów złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V ust. 1 ppkt.
1.2.2 SIWZ- sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Wykonawca na wezwanie zamawiającego winien przedłożyć:
— sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania
- za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten
okres,
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— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej, jeśli Wykonawca:
a)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na budowie* lub
przebudowie* torowiska tramwajowego o długości co najmniej 3000 mtp (metrów toru pojedynczego) z co
najmniej jednym rozjazdem wraz z siecią trakcyjną i podstacją trakcyjną, w tym co najmniej 1 (jedno) z tych
zamówień obejmowało również montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Wymaga się, aby wartość
robót budowlanych w zamówieniach spełniających wyżej opisane warunki opiewała na łączną kwotę co najmniej
40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) brutto,
Oraz.
b)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia na usługi projektowe dla przedsięwzięcia
obejmującego budowę* lub przebudowę* torowiska tramwajowego o długości co najmniej 2000 mtp z co
najmniej jednym rozjazdem wraz z siecią trakcyjną tramwajową i budową/ przebudową podstacji trakcyjnej wraz
z ułożeniem kabli zasilających i powrotnych, przy czym wartość usług projektowych dla zamówień spełniających
wyżej wskazane warunki opiewała na łączną kwotę co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset
tysięcy złotych) brutto
Albo.
c)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 (jedno) zamówienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
polegające na wykonaniu usług projektowych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę*
torowiska tramwajowego oraz budowie* lub przebudowie* torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, o
długości co najmniej 3000 mtp z co najmniej jednym rozjazdem oraz montażem tablic dynamicznej informacji
pasażerskiej. Wymaga się aby zrealizowane zamówienie (w zakresie „zaprojektuj i wybuduj” – obejmujące
usługi projektowe i roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę co najmniej 42 000 000,00 PLN (słownie:
czterdzieści dwa miliony złotych) brutto.
*) „budowa”, „przebudowa” -oznacza odpowiednio budowę i przebudowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332 j.t.).
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, jeśli Wykonawca dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do
stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:
a)Przedstawiciel Wykonawcy
b)Projektant – Kierownik Zespołu Projektowego:
c)Zespół Projektowy - minimum 6 osób oprócz Kierownika Zespołu Projektowego
d)Kierownik Budowy
e)Zespół kierowników robót- minimum 4 osoby, bez Kierownika Budowy
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotyczące wymagań
w zakresie zdolności zawodowej wobec wskazanych osób (doświadczenie, wykształcenie, kwalifikacje
odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone) zostały zamieszczone na stronie internetowej
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zamawiającego w dokumentach składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, w
szczególności w Rozdziale V ust. 1 ppkt. 1.2.4 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V ust. 1 ppkt.
1.2.3 i 1.2.4 SIWZ- zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykonawca na wezwanie zamawiającego
winien przedłożyć:
a) wykaz 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 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 lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Z powyższych wykazów powinno wynikać spełnienie przez Wykonawcę warunku zdolności technicznej
opisanego w Rozdziale V ust.1 ppkt. 1.2.3 SIWZ.
W celu.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu powinno wynikać spełnienie przez Wykonawcę warunku
zdolności zawodowej opisanego w Rozdziale V ust. 1 ppkt. 1.2.4. SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
będzie zawierała zapisy podane w Projekcie Umowy stanowiącym Część II niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem
treści Oferty.
Zamawiający, w w/w Projekcie Umowy określił przewidywane zmiany Umowy oraz okoliczności, które mogą
powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej Oferty.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 7 % (siedem procent) ceny całkowitej podanej w
ofercie.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 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
Data: 24/04/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
95-200 Pabianice.

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:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
przed upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokonuje
oceny ofert, a następnie badania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1-8
ustawy Pzp. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa
dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2 ppkt 2.1-2.10 SIWZ: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie z w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający,
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że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 4) 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 z art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy 5)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 7) oświadczenie Wykonawcy o braku
wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust.5 i 6 ustawy, 8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania
wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy, 9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; 10) oświadczenie
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI
ust. 2 SIWZ Wykonawca składa dokumenty wskazane w Rozdziale VI ust. 12 i 13 SIWZ. Jeżeli Wykonawca
z siedzibą na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP
której dotyczy dokument z Rozdziału VI ust. 2 ppkt 2.1) SIWZ składa dokumenty zgodnie ze wskazówkami w
Rozdziale VI ust.14 SIWZ. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP- zamówień udzielonych dotychczasowemu wykonawcy,
polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy
torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, ustawienia tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, budowy
sieci światłowodowej związanej z systemem transportowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego do 20 % jego wartości.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. 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 – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2018
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