
Ogłoszenie nr 48403 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Bydgoszcz: Wykonanie oznakow ania poziomego na t erenie miasta

Bydgoszczy w  2017 roku

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Roboty budow lane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dot yczy: zamówienia publicznego

Zamów ienie dot yczy proj ektu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej skiej

nie

Nazw a proj ektu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zakłady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, których

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj nie j ednostek, kt óre będą realizow ały

zamów ienie, obej muje społeczną i zaw odow ą int egrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

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 : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza cent ralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , kt óremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

tak

I nformacje na t emat  podmiotu k tóremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

postępow ania:Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i

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

dotyczy):

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na podstawie Pełnomocnictwa Nr WOA-I.0052.11.2017 Prezydenta

Miasta Bydgoszczy z dnia 13.01.2017 r. w związku z zarządzeniem Nr 550/2016 – Prezydenta Miasta

Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Miasta

Bydgoszczy.

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie przez zamaw iających

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:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie z zamaw iającymi z innych państ w  członkow skich

Unii Europej skiej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spólnie z zamaw iającymi z innych państw

członkow skich Unii Europej sk iej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I nformacje dodat kow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, krajowy numer

identyfikacyjny 9047697100000, ul. ul. Toruńska  174 A, 85-844   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,

państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail handel@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej (URL):

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja samorządowa

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :

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

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

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

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I .4)  KOMUNI KACJA:

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

adresem (URL)

tak

www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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Adres st rony internetow ej , na której  zamieszczona będzie specyf ikacj a ist otnych w arunków

zamów ienia

tak

www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony - w ięcej  informacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Ofert y lub w niosk i o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu należy przesyłać:

Elekt ronicznie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłanie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Wymagane j est  przesłanie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacj a elekt roniczna w ymaga korzystania z narzędzi i urządzeń  lub formatów  plików , k tóre

nie są ogólnie dostępne

nie

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

(URL)

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego: Wykonanie oznakowania poziomego na terenie

miasta Bydgoszczy w 2017 roku
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Numer referencyj ny: 011/2017

Przed w szczęciem postępow ania o udzielenie zamów ienia przeprow adzono dialog t echniczny

nie

I I .2)  Rodzaj  zamów ienia: roboty budowlane

I I .3)  I nformacja o możl iw ości składania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku partnerstw a innow acyjnego -

określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub roboty budow lane: Przedmiotem

zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na Wykonaniu oznakowania

poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r., w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w

następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: 1)specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych (SST), 2)kosztorysie ofertowym zawierającym przedmiar robót, 3)wzorze umowy,

które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl. 3.3 . Zakres zamówienia -oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej -

białe 37.000 m2, -oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej - niebieskie 1.000 m2, -oznakowanie

grubowarstwowe masą chemoutwardzalną białą 2.200 m2, -oznakowanie grubowarstwowe masą

chemoutwardzalną czerwoną 100 m2, -oznakowanie grubowarstwowe natryskiem chemoutwardzalnym białym

2.000 m2, -usuwanie istniejącego oznakowania metodą frezowania lub piaskowania 600 m2, - piktogramy –

znaki termoplastyczne prefabrykowane – 28 szt.

I I .5)  Głów ny kod CPV: 45233221-4

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (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)

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a5d62c5f-d8da-4be5-9e97...

4 z 15 2017-03-21 14:44



I I .7)  Czy przew iduje się udzielenie zamów ień , o których mow a w  art . 67 ust . 1 pk t  6 i 7 lub w  ar t .

134 ust . 6 pkt  3 ust aw y 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 udzielenie

wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na powtórzeniu podobnych

robót budowlanych, co objęte zamówieniem podstawowym, zgodne z przedmiotem, w szczególności poprzez

rozszerzenie zakresu wykonania Łączna wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 UPZP nie

może przekroczyć kwoty całkowitej tego zamówienia uwzględnionej przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający

udzieli zamówień tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność

wystąpienia ww. zamówień, zostanie zawarta odrębna Umowa.

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na który została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na który zost ał  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

Okres w miesiącach: 3

I I .9)  I nformacje dodatkow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencje lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o

i le w ynika t o z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacja f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w

wysokości nie mniejszej niż 450 000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) PLN.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum,

spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność t echniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: 1) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji
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zamówienia, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia,

nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji tj: 1) kierownik budowy – minimum 1 osoba

minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, Osoba odpowiedzialne za kierowanie budową winna

posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia

postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności; minimalne doświadczenie zawodowe: trzy

lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik

robót drogowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, 2) brygadzistami w ilości równej

zdeklarowanej w ofercie liczbie ekip przeznaczonych do wykonania zadania minimalne doświadczenie

zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy przy wykonaniu oznakowania poziomego dróg, 3)

minimum 3 brygadami w 4 osobowym składzie każda Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w

postępowaniu spełniają łącznie. 2) zdolność techniczna lub zawodowa- doświadczenie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a) jednej roboty budowlanej,

której przedmiotem było wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego białego na drogach

publicznych, miejskich, o powierzchni minimum 30 000 m2 – w ramach jednego zadania. b) jednej roboty

budowlanej, której przedmiotem było wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masą

chemoutwardzalną białą na drogach publicznych, miejskich, o powierzchni minimum 1500 m2, w ramach

jednego zadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał ww. zakres w

ramach jednego lub w ramach dwóch zamówień. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w

postępowaniu spełniają łącznie. 3)zdolność techniczna lub zawodowa- potencjał techniczny Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym w ilościach minimum: - dla każdej

brygady osobno: 1) malowarka do malowania znaków drogowych poziomych poprzecznych, strzałek i

znaków uzupełniających – 1 szt lub 2) malowarka do malowania znaków drogowych poziomych podłużnych

- 1 szt., - bez względu na ilość zadeklarowanych brygad: 3) urządzeniem mechanicznym do usuwania

oznakowania poziomego poprzez piaskowanie -1 szt., 4) urządzeniami mechanicznym do usuwania

oznakowania poziomego poprzez frezowanie - 1 szt., 5) urządzeniem mechanicznym do aplikacji masy

chemoutwardzalnej - 1 szt, 6) urządzeniem mechanicznym do nanoszenia natrysku chemoutwardzalnego -
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1 szt, 7) szablonami do wykonywania oznakowania symboli i napisów -1 kpl, 8) samochodem dostawczym

lub ciężarowym - 2 szt, 9) palnik do wtapiania termicznego piktogramów – 1 szt. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww.

warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.

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: nie

Informacje dodatkowe:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w ykluczenia określone w  art . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iający przew iduje w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie ar t . 24 ust . 5 ustaw y

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków  udziału w

postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełnianiu kryter iów  selekcj i

nie

I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt 11.1.2 SIWZ jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym.

Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 UPZP do złożenia dodatkowych

oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i

8 UPZP.

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
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I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego sytuacji

wykonawca polega), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W

przypadku, gdy wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie niż

PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty

na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy

Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą

ogłoszonych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie

innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

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

wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) z

załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami tymi 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. Jeżeli wykonawca

składa ww. oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania ww. dokumentów.

Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył robót budowlanych wykonanych, w okresie dłuższym niż 5

lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę

dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W

przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11 SIWZ,

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, zamawiający w celu potwierdzenia

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub

dokumentów, o ile są one aktualne, 3) 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 niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru
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Zamawiającego);); 4)wykaz urządzeń technicznych (potencjału technicznego) dostępnych wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

(sporządzonego wg wzoru Zamawiającego);

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach

technicznych lub zawodowych polega innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UZP w

związku z art. 25a ust. 3 UPZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu

podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia

wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać, w

szczególności: 1) nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2) nazwę podmiotu, którego to

dotyczy (czyli wykonawcę); 3) określenie zadania: Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta

Bydgoszczy w 2017 roku 4) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji

zamówienia, oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione

oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 5) sposób wykorzystania przez wykonawcę

zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane

przy realizacji zamówienia); 6) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj.

informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7) czy podmiot na zdolnościach

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są

wymagane. – zastrzeżeniem zapisów 10.3 SIWZ. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w

oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni

czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty dotyczące

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
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powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. dokument. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt. 11.1.2 SIWZ, jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym.

Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,

konsorcja): Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP,

oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, w związku z tym

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, oświadczenia wymienione

w pkt. 11 SIWZ. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt. 11.1.2 SIWZ, jest jednocześnie

oświadczeniem ostatecznym. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja): Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP,

w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa,

oświadczenia wymienione w pkt. 11 SIWZ.

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iający żąda w niesienia w adium:

tak,

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy 00/100) PLN,

I V.1.3)  Przew iduje się udzielenie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofer t  w  postaci katalogów  elekt ronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów  elekt ronicznych:

nie

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

elektronicznych:
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nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofert y w ariantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

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

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , k tórzy zost aną zaproszeni do udziału w  postępow aniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7)  I nformacj e na t emat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie
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I V.1.8)  Aukcja elekt roniczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elekt ronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać element y, kt órych w artości będą przedmiotem aukcj i elekt ronicznej :

Przew iduje się ograniczenia co do przedstaw ionych w art ości, w ynikające z opisu przedmiot u

zamów ienia:

nie

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 w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

cena 60

dodatkowe brygady 20

przedlużenie gwarancji jakości na oznakowanie cienkowarstwowe 10

przedłuzenie gwarancji jakości na oznakowanie natryskiem grubowarstwowe 10

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o której  mow a w  art . 24aa ust . 1 ust aw y Pzp (przetarg
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nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocjacj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstw o innow acyj ne

I V.3.1)  I nformacj e na t emat  negocjacj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji nie

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

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

Informacje dodatkowe

I V.3.2)  I nformacj e na t emat  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: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I nformacj e na t emat  par tnerstw a innow acyjnego

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:
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nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elekt roniczna

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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

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:

I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduje się ist otne zmiany postanow ień  zaw art ej  umow y w  st osunku do t reści ofert y, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dalej

UPZP,Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie wskazanym we

wzorze umowy,stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1)  Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin składania ofert  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu:

Data: 05/04/2017, godzina: 10:30,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

I V.6.3)  Termin zw iązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

I V.6.4)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej skiej  oraz niepodlegających

zw rot ow i środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow skie Europej skiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) , kt óre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części

zamów ienia: nie

I V.6.5)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, j eżeli środki

służące sf inansow aniu zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw oj ow e, które zamaw iający

zamierzał  przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, nie zostały mu przyznane

nie

I V.6.6)  I nformacj e dodatkow e:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1.ws. formalno- prawnych (dot. procedury

przetargowej): Marlena Krzyżaniak - tel.: 52-582-27-69, 2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków

realizacji zamówienia): Jakub Proczek - tel.: 52-582-27-18 Termin otwarcia ofert: w dniu składania godz. 11:00
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