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Ogłoszenie nr 580525-N-2018 z dnla2018-06-28 r.

Miasto Piotrków Trybunalski: ,,STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK

,,WYZWOLENIE, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - RoboĘ budowlane

Zamie sz czani e o gł o s z enia z Z amte szc zanie ob o wi ązkowe

O głoszenie doĘczy : Zamowrcnia publicznego

Zamówienie doĘczy projektu lub programu wspó

Europejskiej

Nie

Nazrva projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organżacyjnie jednostek, które

będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób na|eżących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w ań. 2ż ust. 2 ustawy Pzp, nie mniej szy nlż 30oń, osób zatrudnionych

przezzakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyVpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nię
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lnformacj e na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jezeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanię

orazpodac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wtaz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, krajowy numer iden§tikacyjny

590648468, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10 ,97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łodzkle,

państwo Polska, tel.447 327 796, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks

447 327 798,

Adres strony internetowej (URL): www.bip.piotrkow.pl

Adres profilu nabywcy : www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej pod ktorym można uzyskać dostęp do narzędzi i utządzeńIub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli doĘczy):

Podział obowiązków między zamawiąącymi w przypadku wspólnego przeprowadzanla

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzantapostępowania z

zamawiającyml z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenię postępowanla, czy i w jakim zakręsie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez kazdego z zamawiających indywidualnle, czy zamówienie zostanie

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:fb9 9a924-b692-40ce-... 2018-06-28
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udzielone w imieniu l, na rzecz pozostałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uryskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłaĆ:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

https:llbzp.uzp.gov.p1/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:fb99a924-b692-40ce-... 2018-06-28
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Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż K.Rudowskiego 10 97-300 Piotrkow

Trybunalski Punkt Informacyjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzii arządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do §ch narzędzimożnauzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,.STREFA REKREACJI STREET

WORKOUT PARK,,WYZWOLENIE" W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO

Numer referencyj ny : SP Z.27 I .22.20 1 8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodz aj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

https:llbzp,uzp.gov.pUZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:fb99a9ż4-b692-40ce-... 2018-06-28
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: W ramach rea|izacjt ww. zadania zostaną wykonane: 1. roboty pomiarowe 2.

roboty rozbiórkowe 3. roboty ziemne 4.Wwóziutylizacjagruzu 5. podbudowazopaskąz

kostki betonowej 6. nawięrzcŁniaz kostki betonowej 7. stopy i pły§ fundamentowe pod

lrządzenta do ćwiczeń 8. nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa * bezspoinowa 9. siłownia

zewnętrzna: 9.1, drabinki pionowe * szt.2 9.2. drabinkapozioma- szt.I9.3. drązki do

podciągania - szt, 7 9,4. przyrząd do ówiczeń mięśni brzuch i ramion - szt. 7 9.5. ławęczka do

cwtczeń z drabinką - sń. 7 9.6. poręcze niskie - szt. 3 / w zestawiel 9.7 . równowaznia - szt. 1

9.8. wahadło * szt. 1 9.9, twister - szt. 1 10. mała architektura: 10.1 . ławka - szt. 5 10.2. kosze

na śmieci l 35l l* szt. 3 10.3. stojaki na rowery - szt.2 10.4. regulamin/ tabltca informacyjna *

szt. I 11. tereny zielone: lI.1. ptzygotowanie warstwy wegetacyjnej z mteszanki, 1 i .2.

z1ęszazęnte podłoza lub warstwy wegetacyjnej wykonanie nawierzchni trawiastej układanej z

rolki, 11.3. wykonanie nawierzchni trawiastej układanej z rolki; Okres gwarancyjny trawniki z

rolki: 1 rok. Wykonawca będzie odpowiadac zawsze|kie spowodowane ptzez jego dziŃanla

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi turządzenpodziemnych wykazanych w

dokumentachprzekazanych m|tprzezzamawiĄącego. Wymagane jest przeprowadzenie wizji,

przed przystąpieniem do robót, stanu technicznego ulic i budynków znajdujących się w strefie

oddziaływania robót oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiącazałącznik nr 11 do

SIWZ. Zamawrujący zastrzega osobiste wykonanie przęzwykonawcę kluczowych części

zamówięnia na roboty budowlane: robo§ związane z podbudową i nawierzchnią bezpiecznąz

poliuretanu. ZamawiĄący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przęz

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane ponizej czynności wykonywane

na[zecz wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,w szczególności

roboty konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej - Ńładanie krawężników, podbudowy i

nawierzchni poliuretanowej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: W

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pTzez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie

realtzacjizamówienia: 1) osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiĘ na terenie

https:lhzp.uzp.gov.pl/ ZP4O0Pod,gLadOpublikowanego.aspx?id:fb9 9a924-b692-40ce-... 2018-06-28
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budowy oznaczeniaidentyfikujące podmioty, które je zatrudniły orazposiadały dokumenty

pozwalające na ich identyflkację 2) wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi

nadzoru inwestorskiego poniZej wskazane dowody: listę osób zatrudnionych na podstawie

umowy o pracę, zaangażowanych do wykonywania ww. czynności na terenie budowy - przed

ich przystąpieniem do tych czynności. Listaly osób powinnazawierac w szczególności:

dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywanę przęz

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem Itczby tych osób, imiona

i nazwiska tych osób, rcdzaj umowy o pracę i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; umowy o praoę

pracowników wskazanych na ww. listach - do wglądu na wezwanie inspektora nadzoru

inwestorskiego. Umowa/y powinny zostac zanonlmlzowane w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia29 sierpnia 7997 r. o

ochronie danych osobowych, tj.w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcla umowy,

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być moźliwe do zidentyfikowania; Sankcje z

tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pfacę: W przypadku

niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przezwykonawcę lub

podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyzej czynności lub uniemoźliwienia

kontroli tego wymogx- zakażdy takiprzypadek zamawiający przewiduje karę umowną lub w

wysokości 5 000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

+5200000-!

15300000-c

15400000- 1

+5500000-

77300000-3

71310000-(

Ittps:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:fb99a924-b692-40ce-... 2018-06-28
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoŚci

zamówienia),.

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkov,a

całkowita maksymalna wartość w całym olłesie obowiqzywclnia umowy ramowej lub

dynami c zne go sy s t emu zakup ów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, więlkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.l34ust.6pkt3ustawyPzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 2 lub dniach:

lub

data rozpo częciaz lub zakończenia:

II.9) Informacj e dodatkowe :

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

m. 1) WARUNKI IJDZ|AŁU W POSTĘPOWANIU

III.I.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

https:llbzp.uzp.gov.pliZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:fb99a9ż4-b692-40ce-... 2018-06-28
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Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) wykonał należycie co najmniej trzy

zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaŁaIności jest krótszy to w tym okresie), odpowiadające

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na budowie terenów

rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych z nawierzchniąbezpieczną/poliuretanową/ o wartości

co najmniej 200.000,00 PLN każda -wgzałącznlka nr 4. b) zńączy dowody określające

czy te roboĘ budowlane zostaĘ wykonane naleĄcie, w szczególności informacje o tym

czy roboty zostaĘ wykonane zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, Dowodami, o których mowa, są referencj ebądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, narzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty. c) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia

publicznego osoby niezbędne do wykonania zamowięnia publicznego, w szczególności:

Kierownika budowy posiadającego: uplawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej - drogowej,

doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego kontraktu l zadanta, polegającego na

budowie terenów rekreacyjnych / siłowni zewnętrznych z nawierzchnią

bezpiecznąipoliuretanową/ o wartości minimum 200.000,00 zł brutto w okresie 5 lat przed

upływem terminu składania ofert - wg załącznika nr 5. Przez uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia budowlane

wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy * Prawo budowlane (Dz.IJ. z2016 r.

poz. 290 ze zm.) lub odpowi adające im ważne uprawnienia budowlane, które zostńy

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje

uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 4. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamowienie przez wykonawców warunek /warunki,

dotyczącyle zdolności technicznej lub zawodowej zawańyle w pkt 3a i 3b zostanie uznany

przezzamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnię co najmniej jeden z

wykonawców składających ofertę. 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:tb99a924-b692-40ce-.,. 2018-06-28
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zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej zawatty w pkt 3a i 3b zostanie uznany przęzzamawiającęgo za spełniony, jeże|i

spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się

wykonawca. W odniesieniu do warunków dotyczących wyksźałcenia, kwalitikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegaó na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji ktorych

te zdolności są wymagane.

Zamawtający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realtzacjtzamowienlawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

II|.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawtający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

Tak (podstawa wykluczęniaokreślona w art. 24 ust.5 pkt2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnla określona w art. ż4 ust.5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenla określona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnla określona w art. 24 :u.st.5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenta określona w art. 24 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęnia określona w art. 24 ust.5 pkt 7 ustawy Pzp)

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI aDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKC.II

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego,aspx?id:fb99a924-b692-40ce-... 2018-06-28
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRZF,Z

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

3, Zamav,liający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do zŁożęnia

w Wznaczonym terminie (nie krotszymniż 5 dni), następujących dokumentów i

oświadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświadczenla) że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia waruŃi ldziału w postępowaniu: 1) Aktualnej informacji z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 2l ustawy

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przęz

zamawtającego 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 postępowantu,Ż) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie

wczeŚniej niZ 3 miesiąceptzed upĘwem terminu składania oferl albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumęntu potwierdzaj ącego, że

wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat §ch
należnoŚci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

Przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni ę lub rozłożenie na raĘ zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 8 ustawy, 3) Aktualnego zaświadczeniawłaściwej jednostki organizacyj nej Zakładu

Ubezpieczeń Aktualnego zaświadczęniawłaściwej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni częgo lJbezpteczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

PostePowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

porozumienie z właŚcinry- organem podatkowym w splawie spłat §ch należności wraz

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał ptzewtdziane prawem

zwolnienie, odroczeni e lub rozłożenie na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:fb99ag24-b692-40ce-... 2018-06-28



Strona 11 z29

wykonania decyzji właściwego organu na podstawie art. 24 ust,5 pkt 8 ustawy. 4)

Aktualnego 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, 5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych na podstawie ar1. 24 ust.5 pkt 8 ustawy - wg zŃącznika nr 6, 6) Oświadczenia

wykonawcy o braku orzeczenta wobec niego tytułem środka zapobiegawczęgo zakazu

ubiegania się o zamówienia publicznę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 - wg zŃącznlka rlr

7, 7) Oświadczenta wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego

zaWkoczenie na karę ograniczęnia wolności lub grzywny w zakresie określonymprzęz

zamawtającego na podstawie art.24 ust. 1 pkt 15 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 oraz ustawy Pzp - wg

zńącznlka nr 8, 8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej

decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,

prawa ochrony środowiska lub przepisow o zabezpieczeniu społecznym w zakresie

określonym przęz zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp oraz o braku

wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu zuiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczęnia społeczne lub zdrowotne na podstawie art.24

ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dla

vłykazania braku postaw wykluczenia wykonawca zobowiązany jest przedstawió

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi

odsętkami lub grzywnami lub zawarcię wiązącego porozumienia w sprawie spłat tych

nalezności) - wg załącznika nr 9, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez wykonawcow żaden z Wykonawców nie moźe podlegać wykluczęniuz powodu

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. W

przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów -
podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie może podlegaó wykluc zeniu z

powodu niespełniania warunków, o których mowa w aft. 24 ust. I pkt 12-22 i ust. 5 ustawy

Pzp.4. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO doĘczący danych

osobowych zawarĘchw złożonych ofertach, dokumentach potwierd zającychokoliczności

wskazane w art. 25 ust. 1, - w szczególności wykonawcy będącego osobą flzyczną,

wykonawcy będącego osobą flzyczną,prowadzącąjednoosobowądzińalność gospodarczą,

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną(np. dane osobowę zamieszczone w
i,
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pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą flzyczną

(np, dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenię zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i 2 rozporządzęntaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnlaZ7 kwrctnia2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,Urz.UE L II9 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalsklego z siedzibą przy Pasażu Karola

Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocżowy: 97-300), tel.: 44 732 77 0l,

adres e-mailr: e.urzad@piotrkow.p1 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka, adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwlązanym zntniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana

dane osobowe są przetwarzane w szczęgólności w celu: dokonania oceny oferty pod

względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, udzielenia zamówienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności

wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówieniaprzęz osoby

zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawię umowy o pracę

wykonujących wskazane przęz zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w afi.

22 § 1 ustawy z dnta26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz, U. z2014 r. poz. I50ż, z

pożn. zm.),przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, przechowywania danych

dla celów kontrolnych (zapewnięniarozłiczalności, tj. wykazania spełnienlaprzezlJrząd

Miasta Piotrkowa Trybunal skie go obowi ązkow wynikaj ący ch z pr zeptsów prawa).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania

umowy, W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków

pochodzącychzbudżetu Unii Europejskiej dane osobowe za-warte w dokumentacji

postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach

zawartychw szczególności w wytycznych, umowach o dofinansowanie. Odbiorcami

https.llbzp.uzp.gov.pllZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:fb99a924-b692-40ce-... 2018-06-28
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Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia

2004 r. - ustawy Pzp. W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być

Podmioty: Krajowa Izba OdwoŁawcza, Prezes Urzędu ZamowieńPublicznych, sądy

administracyjne, sądy powszechne, instytucj e zarządzające /pośrednlczące w zarządzaniul

Programami współfinansującymi wydatki wynikające zreallzacjtumowy o udzielenie

zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych, współpracujące z

Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzecz usługi z

następujących kategorii: prawne, informatyczne,pocńowe i kurierskie, usługi archiwizacji i

niszczenia dokumentacji, wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Obowiązek podania

PrZęZPant{Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem

ustawowym okreŚlonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałęm w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych

wYnikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do PaniiPana danych osobowych decyzje nie będą

Podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do ar1. 22 RODQ. W związkuz

Przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: na podstawie art. l5

RODO Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana d,oĘczących; na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; na podstawie ar1. 18 RoDo

Prawo żądanla od administratora ograniczeniaprzetwarzaniadanych osobowych z

zastrzeżęniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPanilpan, że

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących natusza przepisy RoDo; Nie

PrzYsługuje Pani/Panu: w zwtązkuz aft. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danYch osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w aft,20

RODO, na Podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowYch, gdYŻpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6

ust. 1 lit- c RODO. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki

ftzycznej, technicznej i organizacvjnej ochrony danych osobowych przed ich

PrzYPadkowYm cZY umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmtaną. nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

PrzePisami. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o które.j mowaw

art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0Podgladopublikowanego.aspx?id:fb99a 924-b6g2-40ce-.., 2018_06_28
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzol oświadczenia stanowi załączniknr 3,

o której mowa w art, 24 ust 1 pkt ż3 . Wraz ze złożentęm oświadc zenia, wykonawc a możę

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowa dzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6, Zgodnle z art,22d ust. 2 Pzp

zamawiąący może,nakażdym etapie postępowaniauznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy moze mieó negatywny wpływ narealizację

zamówienia. 7. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce

zamtęszkanrapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których

mowa: 1) w pkt 3 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 izl oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy - dokument musi

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznęgo,2) w pkt 3 ppkt 2-4 składa dokument

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

zamieszkania, potwierdząące odpowiednio, że a. nie zalegaz opłacaniem podatków, opłat,

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat §ch należności wTazz ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami , w szczególności uzyskał przewidztane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożentę naraty za\egĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjl

właściwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b.

nie otwafto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi wystawiony nie

wczeŚniej niZ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w kraju. w ktorym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamtęszkania lub miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie

wydaje się dokumentów wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zastępuje się je dokumentem

zawterającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
i,

https:llbzplzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:tb9 9a924-b692-40ce-... 2018-06-28



Strona 15 z29

dotyczyc, zŁożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę

lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem

ww. terminów wskazanych w ppkt a i b. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 pkt 1 t 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

wykonawcy lub może je uzyskać zapomocąbezpłatnych i ogolnodostępnych baz danych, w

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

informatyzacji działa|ności podmiotów realtzującychzadaniapubliczne. 1) W przypadku

wskazania przęz wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

pkt 3 i 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych tbezpłatnychbaz danych, zamawlający pobiera samodzielnie ztychbaz

danych wskazane przezwykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku

wskazaniaprzęz wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6,

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych ptzez zamawiającego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy,

Zamaw|aJący w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są onę aktualne.

m.O WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF(ZFjZ

WYKO|{AWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA 0KDLICZ|{oŚCI, o KToRyCH MoWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU w
POSTĘPOWANIU:

3. Zamawtający wezwie wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżel ocęniona do złożenia

w .u{Yznaczonym terminie (nie krotszymnlż 5 dni), następujących dokumentów i

oŚwiadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświadczenia, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia waruŃi udziału w postępowaniu 9) Wykazu robót budowlanych,

potwierdzającego wykonanie co najmniej: 3 (trzech) zamówień polegających na budowie

terenów rekreacyjnych / siłowni zewnętrznych z nawierzchniąbezpieczną/poliuretanową/ o

wartoŚci co najmniej 200.000,00 PLN każda wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

Przed,upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
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to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wafiości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg załącznlka nr 4, 10)

Dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane nalezycie, w

szczególności informacje o §m czy roboty zostały wykonane zgodnie zprzepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa, są referencj ebądż

inne dokumenty wystawlonęptzezpodmiot, fiaTzeczktórego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 1 1) Wykazu osób, ktorymi

dysponuje i skieruje do rea|tzacji zamówienia publicznego - osoby niezbędne do wykonania

zamówienia publicznego, w szczegóIności: Kierownik budowy posiadający: uprawnienia do

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno-

budowlanej - drogowej, doświadczenie przy rea|izacji co najmniej jednego kontraktu /

zadania, polegającego na budowie terenów rekreacyjnych / siłowni zewnętrznych z

nawierzchniąbezpieczną /poliuretanową/ o wartości minimum 200.000,00 zł brutto w

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert - wg zŃącznika nr 5. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówtenie przez wykonawców zaden z Wykonawców nie

możę podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art,24

ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów - podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o ktorych mowa w art.24

ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 4. Obowiązek informacyjny na podstawie ańykułu 13

RODO dotyczący danych osobowych zawartychw złożonych ofertach, dokumentach

potwierdzających okoliczności wskazane w art. 25 ust. I - w szczególności wykonawcy

będącego osobą ftzyczną, wykonawcy będącego osobą flzyczną, prowadzącą jednoosobową

działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie'), członka organu zarządzającego wykonawcy,

będącego osobą flzyczną (np. dane osobowe zamleszczone w informacji z KRK), osoby

fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzęnia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust, I t2 rozporządzenta Parlamentu

Europejskiego i Rady (IJE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznychw zwtązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty vq, 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o
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ochronie danych) (Dz,IJrz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", inform',ąę,że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie

Trybunalskim (kod pocźowy: 97-300), tęI.: 44 732 77 01, adres e-mail:

e.urzad@piotrkow.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wUrzędz,ie Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka, adres e-mail: a.pelka@piotrkow.p1 PaniiPana

dane osobowe przetwarzanebędąna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwlązanym

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane

osobowe są przetwarzane w szczególności w celu: dokonania oceny oferty pod względem

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

udzielenia zamówięnia publicznego irealizacji umowy, w szczegolności wykonywania

czynności określonych w opisie przedmiotu zamówieniaprzez osoby zatrudnionę przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane

przezzamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienla, jeże|i wykonanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § I ustawy z dnia26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. zż0I4 T, poz. 1502, zpożn. zm.), przechowywania

danych dla celów archiwizacyjnych, przechowywania danych dla celów kontrolnych

(zapewnieniarozltczaIności, tj. vrrykazania spełnientaprzezUrząd Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego obowiązkow wynikającychzprzepisów prawa). Pani/Pana dane osobowe

będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeże|i czas trwania umowy

przekłacza4\ata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku

zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budzetu

Unii Europejskiej dane osobowe zawańe w dokumentacji postępowania/umowie

przechowywane będą w terminach określonych w zasadachzawartych w szczególności w

wytycznych, umowach o dofinansowanie. Odbiorcami PaniiPana danych osobowych będą

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu

o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dniaż9 stycznta2004 r. - ustawy Pzp. W szczególnoŚci

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: Krajowalzba Odwoławcza,

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, sądy administracyjne, sądy powszechne, instytucje

zarządzające /pośredni azącę w zarządzanit/ programami współfinansującymi wydatki

wynikające zrea\tzacjt umowy o udzielenie zamówienia publicznego zę środków unijnych,
i,
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krajowych lub innych, współpracuj ące zlJrzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i

Świadczące na jego tzeczusługi z następujących kategorii: prawne, informatyczne,

pocźowe i kurięrskie, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, wykonawcy biorący

udziŃ w postępowaniu. Obowiązek podan la ptzez Panią/Pana danych osobowych

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Pzp, zwtązanym zudziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesięniu do

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO. W związku zprzetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

przysługuje Pani/Panu: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych ; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora

ograniczenta ptzetwarzania danych osobowy ch z zastrzezeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ptzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani,{Panu: w zwtązku z art. 17 ust. 3

lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych

osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie ar1. 21 RODO prawo

sPrzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzanta

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator dokłada

wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,technicznej i organizacyjnej

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

przypadkowąutratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca w terminie 3

dni od ptzekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,przekazuje zamawiającemu

oŚwiadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -
wzór oŚwiadczęnia stanowi zŃącznlknr 3, o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz zę

złożęniem oświadczenia, wykonawcamoże przedstawić dowody, żepowiązaniaztnnym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, 6. Zgodnie z art.22dust.2Pzp zamawiający może, na każdym etapie

postępowantauznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia
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gospodarcze wykonawcy moze mieć negatywny wpływ narealizację zamówienia. 7. W

przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkaniapoza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: l) w pkt 3

ppkt l składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany ptzez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkantama osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

okreŚlonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 izl oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy - dokument musi

wystawiony nie wcześniej niZ 6 miesięcy przed upływem tetminu składania ofert w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2) w pkt 3 ppkt ż-4 składa dokument

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

zamteszkania, potwierdzające odpowiednio, że,. a. nie za|egaz opłacaniem podatków, opłat,

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że za,watł porozumienie z

właŚciwym organem w sprawie spłat tych należności wTaz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożente naraty zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właŚciwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi wystawiony nie

wczeŚniej niZ 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie

wydaje się dokumentów wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania, zastępuje się je dokumentem

zawterającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,zewskazaniem osoby albo osób

uPrawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczęnię osoby, ktorej dokument miał

dotyczyĆ, złożonę przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę

lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem

ww, terminów wskazanych w ppkt a i b. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawialący posiada oświadczenia lub dokumenty doĘczące tego
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wykonawcy lub moze je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

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

informatyzacji dzińalności podmiotów realizujących zadantapubliczne. 1) W przypadku

wskazania przezwykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

pkt 3 i 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, zamawiający pobiera samodzielnte ztychbaz

danych wskazane przęzwykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku

wskazania przezwykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6,

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczegolności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych pTzęz zamawtającego zgodnie z afi.97 ust. 1 ustawy,

zamawialący w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy Pzp,korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY |{IE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

N.1) OPIS

ry. 1. 1 ) T ryb udzielenia zam ówieni a: P rzetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: do dnia 13 lipca 2018r. do godz.

9:00 w wysokości 4.000,00 złoĘch.2. Wadium może być wniesione w następujących

formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE

BANK S.A. KONTO DEPOZYTOW: 58 1560 0013 ż3231404 1000 0003 Na poleceniu

przelewu na|eży zamieścić adnotację: Wadium * przetarg nieograniczony na: ,,STREFĘ

REKREACJI STREET WORKOUT PARK,,WYZWOLENIE" W RAMACH BUDZETU

OB YWATEL S KIEGO - znak SP Z.27 1 .22,20 18. b) poręczeniach bankowych lub
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poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ztymżepotęczenie kasy

jest zawsze poręczeniem pienięznym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przęz podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnta 9 listopada 2000r. (DZ.IJ. z2007 r. Nr 42 poz.275) o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu

bankowego zamawtający będzie uważń za wniesione w terminie §lko wówczas, gdy bank

prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie

zamawiąącego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji

na|eĘ przekazac za pokwitowaniem do Referatu Zamowień Publicznych w Urzędzie

Miasta, do pokoju rlr 3I7 przed terminem składania ofeft, a do oferty zŃączyc kserokopię.

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w Wznaczonym terminie lub zostanie

wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 6.

Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia)

zamawtający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielania za|tczęk:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalo gów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferly wariantowej
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem oferly

zasadniczej:.

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcówrktórzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

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

innowacyjne)

Ltczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymaln a liczb a wykonawc ów

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P ruew tdziana mak syma|na lic zb a uc ze stnikó w umo wy ramo wej :

Informacje dodatkowe:

Zamowrcnie obej muj e ustanowienie dynamic znę go sy stemu zakupów :

Nie

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamiczne go sy stemu zakupów:

Informacje dodatkowę:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszczasię złożenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

'

Przewiduje się pobranie ze ńożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
i,
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sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nte

Nalezy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NaleĘ wskazać elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej orazj aki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e dotyczące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą waruŃi,

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańt specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nte zŁożylt nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oc€ny ofert:

IY.2.2\ Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofbrty:

Przęwtdziane jest zastrzeżęnte pfawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez pr zepr owadzenia negocj acj i

Pruęwtdziany jest podziń negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeń:

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawilt rozwtązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawlĄący

przewiduje nagrody:

Wstępny harmono gram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczentaliczby rozwiązań:

Nalezy podać informacie na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofeń podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony internętowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymag ani a te chni czne ur ządzeń informaty c zny ch

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej,w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji ęlektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy,ktorzy nte złożylt nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznei :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne waruŃi umowy, albo wzór umowy:
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Wymagani a doty czące zabezpieczenla naleĘtego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartei umowy w stosunku do treści ofer§,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmlan oraz wafunki wprowadzenia zmian

I. Zamawiający przewiduje dokonac zmlany do umowy w przypadkach i na zasadach

wskazanych w ar1. 144 ustawy Pzp. ż, Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczące

terminu realizacjt, będą mogły zostac zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią

następujące okoliczności: 1) wystąptzmiana przepisów prawnych istotnych dlarealtzacjl

przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub

waruŃów technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej rea|izacjt

przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to

zprzyczynnteza|eżnych od wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin rea7tzacji umowy,

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych

podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczente przez gestorów do

prac na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie

nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to zprzyczynnieza|eżnych

od wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 4) jeżeliprzyczyny

będące następstwem okolicznośct, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie zamawtający,

w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na

dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 5) wystąpią niesprzyjające warunki

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji

robot określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych

warunków atmosferycznych, jeże|i konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest

następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpi

konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
,

przedmiotu umowy ze względu nazasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opózniają
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realtzację przedmiotu umowy, 7) wystąpi niebezpteczeństwo kolizji z planowanymi lub

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8) wystąpi brak możliwości wykonywaniarcbotz

przyczynnlezależnych od wykonawcy,w szczęgolnoŚci z powodu niedopuszczenia do ich

wykonywania lub nakazania ich wstrzymaniaptzez uprawniony organ, lub tez konieczności

wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa, 9) wystąpią warunki terenu

budowy lub stanu budynku, odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji

projektowej,w szczególności w razie napotkania niezinwentatyzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 10) wystąpt siławryższa

uniemożliwiającawykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, d.:

ntezależnego od Stron losowego zdarzenlazewnętrznego, które było niemożliwe do

przewidzenia w momencle zawarcia Umowy i któremu nie mozna było zapobiec mimo

dochowanianaleĘtej staranności, 11) w przypadku innych istotnych okoliczności

niezawinionychprzez wykonawcę i niewymienionych powyżej a wpływających na termin

realtzacji zamówienia,w szczęgólności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych,

urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realtzacjt umowy, których nie

możnabyło przewtdzięć przed jej podpisaniem. 3. Umowamoże ulec zmianie w zakresie

przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu

odmiennychrozwiązańtechnicznych, materiałowych lub technologicznych, niz wskazane w

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany

stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie

pierwotny ch r ozwiązań gr oziło niewykonaniem lub nienalezy§m wykonaniem przedmiotu

umowy, 2) wy stąpieni a warunków ge o lo gi czny ch, ge ote chnic zny ch lub hydro 1o gicznych

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej , rozpoznania terenu

w zakresie znalęzisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które

mogą skutkowaĆ w świetle dotychczasowych założęńniewykonaniem lub nienaleĄtym

wykonaniem przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej. w szczególności napotkania

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów

budowlanych,4:) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia
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niebezpieczenstulakolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonyml,przęz inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5) sytuacji, w

ktorej wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne(mozliwość ograniczenia zakresu

tzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do

prawidłowego tj, zgodnego zzasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi nadzieńodbioru

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 6) W przypadkach wskazanych w pkt 3 ppkt

1)-4) Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenta.

4. W przypadkach wskazanych w pkt. 2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy

będzie protokół konieczności, określający zakres rzęczowo-ftnansowy zmian, sporządzony

przęz stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokoł konieczności powinien określać

przede wszystkim: a) uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze

wskazaniem stosownych zapisów umowy lub ustawy Pzp, b) Wkaz robót dodatkowych,

zamiennych lub zaniechanych, c) propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robot

dodatkowych lub zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych)

wynagrodzenia wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez wykonawcę, d)

propozycję zmlany terminu realizacji umowy.

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (ieżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07- 1 3, godzina: 09:00,

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

(przetarg nieogranicz ony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

w postępowaniu
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> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzałprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

ZAŁACZNIK I _ INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH
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