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Ogłoszenie nr 584746-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Miasto Piotrków Trybunalski: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA pRZEBUDowĘ

UL. CMENTARNEJ - ETAP II PRZEBUDOWY - NASADZENIA DRZEW

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - RoboĘ budowlane

Zamie sz czan ie o gło sz enia: Z amię szczanię o b owi ązko we

Ogłoszenie do§cry: Zamowienia publiczne go

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nanva projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organŁacyjnie jednostek, które

będą realŁowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób tlędących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podaĆ minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w ań. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz3Ooń,osób zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przepr ow adza centralny zam awiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie
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lnformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyVpowierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie przez zamawiaj ących

Nie

Jeżęli tak, naleĘ wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

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

z danymt do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie
'W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie zzamawiającymi 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§fikacyjny

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

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

447 327 798.

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

Adres profilu nabywcy : www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZ AJ ZANIAWIAJĄCEGO : Administracj a samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli doĄlczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

PostęPowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawnjącymi z innych państw człoŃowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzentę postępowania, czy i w jakim zakresię za

Przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawtający, czy zamówienie

będzie udzielane przęz kazdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
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Strona 3 z29

udzielone w imieniu i na tzecz pozostałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony,, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać 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

Oferty 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

Adręs:
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Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz K.Rudowskiego 10 97-30O Piotrków

Trybunalski Punkt Informacyjny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych narzędzimożnauzyskać pod

adresem: (URt)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II. 1 ) Nazwa nadana zam ówieni a pyzez zamaw iające go : PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA PRZEBUDOWĘ UL. CMENTARNEJ - ETAP II PRZEBUDOWY - NASADZENIA

DRZEW

Numer referencyj ny : SPZ.25.20 1 8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówięnie 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.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435c -4d9a-... 2018-07-06
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Przebudowa ul. Cmentarnej - etap II przebudowy - nasadzeniadtzęw na odcinku

od mostu do ul. Partyzantów. W ramach realizacjt zadania zostaną wykonane: 1. Robo§

drogowe: 1.1. rozbiórkowe i przygotowawcze,. roboty pomiarowe (geodezyjne)

rozebranie gruntu stabilizowanego cementem rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego

rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej

1.2. roboty ziemne 1.3. chodnik - wymiana konstrukcji: grunt stabilizowany cementem Rm
:25 li4Pa - 15 cm podbudowy zkruszywa łamanego stabilizowana mechanicznte * 20 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.

8 cm typu np. Granit Creativ lub równoważnej o powierzchni i fakturze będącej wierną

imitacją kamienia naturalnego - w pierwszej kolejności nalezy wykorzystać istniejący materiał

2. Nasadzenie - zieleń ż.7 , karczowanie pni i ich wwoz 2,2. luywoz i przesadzanie drzew w

innym miejscu 2.3. sadzenie drzew 2.4. montażl<ratpod drzewa 2.5. ściółkowanie rabat matą

szkółkarskąolazkorą iglastą 2.6. pielęgnacja drzew liściastych form piennych2,7

Przesadzenie 10 sź. kasźanowców (wiek < 10 lat) w lokalizacji wskazanej przęz

zamawiającego - A1. Sikorskiego Okres gwarancyjny zieIeń: drzewa i krzewy na 3 lata. W

okresie tym pielęgnacja ma spełniać wymogi i zalecenia SST. Zamawiający zastrzegaosobiste

wykonanie przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, tj.: roboty

drogowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa

stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o Pracę PrZeZ wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane ponizej czynności

wYkonYwan e na TZęcz wykonawca j ak i podwykonawców w trakcie realtzacji zamówienia, w

szczegÓInoŚci: 1) roboty konstrukcyjne drogi - chodnika - układanie chodnika i podbudowy,

2) roboty zieleniarskie - zagospodarowanie terenów zielonych. Sposob dokumentowania

zatrudnienia osób na umowę o pracę: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę przęzwykonawcę lub podwykonawcę osob wykonujących

wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) osoby zaangażowane do

wYkonania robót będą nosiĘ na terenie budowy oznaczenla identyfikujące podmioty, które je

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435c-4d9a_...2018-07-06
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zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację 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 §ch czynności. Lista/y osób

powinna zawlerac w szczego|ności: dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę

złożenia, czynności wykonywaneprzez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz

zę wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar

etatu, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeńw imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy; umowy o pracę pracowników wskazanych na ww. listach - do wglądu na

wezwanie inspektora nadzotu inwestorskiego. Umowa/y powinny zostac zanonlm:rzowane w

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przeplsami ustawy

z dnla 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, d. w szczególności bez adresów, nr

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie

jak: data zawarciaumowy, rodzal umowy o pracę i wymiar etatu powinny być moźliwe do

zidentyfikowania; SaŃcje ztytlilu niespełnienia wymagań doĘczących zatrudnienia osób na

umowę o pracę: W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę przęz wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyzej czynności

lub uniemożliwienia kontroli tego wymogv - zakażdy taktprzypadek zamawiający przewiduje

karę umowną lub w wysokości 5 000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

5 1 1 3000-2

5233260-

5 1 1 1300-1

5111200

45I11291

772II600-8

https:llbzp.uzp,gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435c-4d9a-...2018-07-06
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (ieżeli zamalĄ)iajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynami czne go sy s te mu z akup 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, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia,októrychmowawart.67ust. 1pkt6lubwart.134ust.6pkt3ustawyPzp:

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

umowa ramowa lub okreso na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 3 lub dniach:

lub

data rozpo częcia:. lub zakończeniaz

II.9) Informacj e dodatkowe :

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZI\YM

ilI. 1) WARUNKI aDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

nI.1.1) 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

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435c -4d9a-... 2018-07-06
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określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zamawiający uznaza spełniony jeśli wykonawca: a) wykonałnaleĘcie co najmntejtrzy

zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu latprzed upływem terminu składania

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

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 3 (ttzy) zamówienia polegające na

budowie chodników, parkingów lub placów o wartości co najmniej 300.000,00 PLN brutto

każda - wg załącznlka nr 4. b) załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostaĘ

wykonane na\eĄcie, w szczegóIności informacje o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o ktorych

mowa, są referencj e bądŹ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzęcz którego

robo§ budowlane były wykonywane, a jeżelt zuzasadnionej przyczyny o obiekĘwnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c)

dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania

zamówienia publicznego, w szczegolności: Kierownika robót posiadającego: uprawnienia

budowlane do kięrowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- drogowej doświadczenie przy rea|izacji co najmniej jednego kontraktu l zadania,

polegającego na budowie chodników, parkingów lub placów o wartości co najmniej

300.000,00 PLN brutto w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert - wg

zńącznikant 5.Przęz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwię

zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie

obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z2016 r. poz.29O ze zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wczeŚniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za grantcą,

uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach człoŃowskich Unii Europejskiej. 4,W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek, dotyczący zdolności techniczne,j

lub zawodowej zawarty w pkt 3a i 3b zostanie uznany przęzzamawtającego za spełniony,

jeże|i spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. 5. W

Przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:04cd555d-435 c-4d9a-... 2018-07-06
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warunek doĘlczący zdolności technicznej lub zawodowej zawafty w pkt 3a i 3b zostanie

uznany przęz zamawtającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na

którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. W odnięsieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy

mogą polegaĆ na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawtalący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamowientawtaz 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 ast.1 ustawy Pzp

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art, 24 ust.5 pkt 3 ustawy Pzp)

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

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

Tak (podstawa wykluczęnia określona w aft. 24 ust,5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w aft. 24 ust.5 pkt 7 ustawy Pzp)

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

III.3) WYKAZ oŚwrłnczEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZEN|A,ŻE NIE poDLEGA oN WyKLUCZENIU oRAZ
SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWA|{IU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

OŚwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435c-4d9a-..,2018-07-06
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRZF,Z

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU |{A WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

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

1 PKT 3 USTAWY PZP:

3. ZamawiĄący wezwie wykonawcę, którego oferta zostałanajwyźej oceniona do złożenia

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

oświadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświadczenta, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) Aktualnej informacji z

KrajowegoRejestruKarnegowzakresieokreślonymwart,24ust.l pkt 13, 14i2I ustawy

oraz, odnośnie skazaniazawl<roczęnie na karę aresźu, w zakresie określonym przęz

zamawtającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niz 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, 2) Aktualnego zaświadczęnia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Potwierdzającego, ze wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, wystawionego nie

wczeŚniej niz 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert albo wniosków o

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

wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należnoŚci wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

Przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni e |ub rozłożenie na raĘ zalegŁych płatności lub

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu na podstawie ar1. 24 ust. 5

Pkt 8 ustawy, 3) Aktualnego zaświadczeniawłaściwej jednostki organlzacylnej Zakładu

IJbezPteczeń Aktualnego zaświad częnia właściwej j ednostki or ganizacyjnej Zakładu

UbezPieczeń Społecznych lub Kasy Rolni czego IJbezpieczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na

ubezPieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesi ące przed,

uPłYwem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

PostePowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

Porozumienie z właŚciurrym organem podatkowym w sprawie spłat §ch należności wraz

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzłane prawem

zwolnienie, odroczeni e lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

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

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
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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 art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy -wgzałącznika nr 6, 6) Oświadczenia

wykonawcy o braku orzeczeniawobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne napodstawie art,24 ust. 1 pkt 22 ustawy, - wg

załącznikanr 7,7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie

określonym przęz zamawiającego na podstawie aft. ż4 ust. 5 pkt 5 i 6 oraz ustawy - wg

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

decyzji administracyjnej o natuszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,

plawa ochrony środowiska lub przepisow o zabęzpieczeniu społecznym w zakresie

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - wg załącznika

nr 9, 9) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego pfawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu zuiszczaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczęnia społeczne lub zdrowotne albo na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15

ustawy - wg zńączntka nr 10, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przęz

wykonawców zaden z Wykonawców nie moźe 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 wykluc zeniu z

powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 ustawy

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

osobowych zawartychw złożonych ofertach, dokumentach potwierdzającychokoliczności

wskazane w aft. 25 ust. I - w szczególności wykonawcy będącego osobą flzyczną,

wykonawcy będącego osobą ftzyczną, prowadzącą jednoosobowądzińalność gospodarczą,

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczonę w

p ełnomo cnictwie), członka organu zat ządzĄące go wykonawcy, bę dące go o sobą ftzy czną

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

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia}7 kwtętnta20l6 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz.IJE L II9 z

04.05,2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalsklęgo z siedzibą przy Pasażu Karola

Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 77 0I,

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

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

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

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

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

względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, udzielenia zamowienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności

wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówieniaprzęzosoby

zatrudnioneptzęz wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

wykonujących wskazanę przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,

jeżeli wykonanie Ęch czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § I ustawy z dnia26 częrwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.lJ. z20I4 t. poz. 7502, z

poŹn. zm.),przechowywania danych dla celów archlwizacvjnych, przechowywania danych

dla celów kontrolnych (zapewnientarozliczalności, tj. wykazania spełnieniaprzezIJrząd,

Miasta Piotrkowa Trybunal skie go obowi ązków wynikaj ący ch z pr zepisów prawa).

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

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

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

umow}. W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków

pochodzącychzbudżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji

PostęPowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach

zawatlychw szczegolności w wytycznych, umowach o dofinansowanie Odbiorcami

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 ZamówięńPublicznych. sądy 
.

administracyjne, sądy powszechne, instytucj e zaruądzające /pośredniczące w zarządzaniul
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programami współfinansującymi wydatki wynikające zreallzacjl umowy o udzielenie

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

Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzeczusługi z

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

nlszczenia dokumęntacji, wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Obowiązek podania

przezPani{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 odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. W zwtązkuz

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: na podstawie ar1. 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 ograniczeniaprzetwarzanta danych osobowych z

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

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

przebuarzanie danych osobowych PaniiPana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie

przysługuje PanilPanu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danych osobowych, prawo do przenoszenta danych osobowych, o którym mowa w arŁ.20

RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwatzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6

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

ftzycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich

Przypadkowym czy umyŚlnym zniszczęniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymt

Przepisami. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiąącemu oświadczenie o przyna\eżności lub braku

przynależnoŚci do tej samej grupy kapitałowej - wzor oświadczenia stanowi załącznlkrlr 3,

o której mowa w afi. 24 wt I pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca moze

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

koŃurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6, Zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp

zamawiający może, nakażdymetapie postępowaniauznać,że wykonawca nie posiada
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Strona 14 zż9

W}maganych zdolnoŚci, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy moze mieć negatywny wpływ narealizac.ję

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

zamięszkanlapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których

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

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przezwłaściwy 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 niZ 6 miesięcy ptzed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,2) w pkt 3 ppkt 2-4 skŁadadokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub mie.jsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalegaz opłacaniem podatków, opłat,

składek na ubezpieczenię społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z

właŚciwym organem w sprawie spłat Ęch należności wraz zewentualnymi odsetkami lub

gtzYwnami, w szczególnoŚci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenię naraty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właŚciwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 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 upływem terminu składania ofert w postępowaniu o

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

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

wYdaje się dokumentów wystawianych w kraju poza terytorium Rzęczypospolitej polskiej,

w którYm wYkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zastępuje się je dokumentem

zawierającYm odPowiednio oświadczenie wykonawcy, zę wskazaniem osoby albo osób

uPrawnionYch do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotYczYc, złożonę Przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę

lub miejsce zamtęszkania wykonawca lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem

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

oŚwiadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 uŃ.
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Strona 15 z29

1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty do§czące tego

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

szczególnoŚci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realtzujących zadaniapubliczne. 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 ibezpłatnychbaz danych, zamawiający pobiera samodzielnie ztychbaz

danych wskazane przęz wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku

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

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przęz zamawiĄącego zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy,

zamawiający 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.

IIr.O 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 1 USTAWY PZP

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

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofefia zostałanąwyżej oceniona do złożenta

w ]u{/znaczonym terminie (nie krótszymniż 5 dni), następujących dokumentów i

oŚwiadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświadczenia, źe wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: lO)Wykazu robót

budowlanych, w szczególności potwierdzającego wykonanie co najmniej: 3 (trzech)

zamówięń odpowiadaj ących r o dzaj em przedmiotowi niniej sze go zamówi enia, d .

Polegających na budowie chodników, parkingów lub placów o wartości co najmniej

300.000,00 PLN brutto każdawykonanych w okresie ostatnich pięciu latprzed,upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dztŃalności jest krótszy to w tym

okresie, wrazz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na

rzeczktórych roboty te zostały wykonane - wg załącznlkanr 4, 71) Dowodow

okreŚlającychczy te roboty budowlane zostńy wykonane należycie,w szczegolności

informacje o tym czy roboty zostńy wykonane zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i
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prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa, są referencj ebądż inne dokumenty

wystawion ę przęz podmiot, na rzęcz którego robo§ budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty. 12) Wykazu osób, którymi dysponuje i skieruje do

realtzacji zamówienia publicznego - osoby niezbędne do wykonania zamówienia

publicznego,w szczęgólności: Kierownika robót posiadającego: uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - drogowej

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

budowie chodników, parkingów lub placów o wańości co najmniej 300.000,00 PLN brutto

w okresie 5latprzed upływem terminu składania ofert - wg załącznika nr 5. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców żaden 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 których mowa w art.24

ust. 1 pkt I2-2Ż i ust. 5 ustawy Pzp.4. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu l3

RODO dotyczący danych osobowych zawartychw złożonych ofertach, dokumentach

Potwierdzających okoliczności wskazane w art. 25 ust. l -w szczególności wykonawcy

będącego osobą ftzyczną, wykonawcy będącego osobą flzyczną,prowadzącą jednoosobową

działalnośó gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą ftzyczną (np. dane

o sobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zar ządzaj ące go wykonawcy,

będącego osobą ftzyczną (np. dane osobowe zam:reszczone w informacji z KRK), osoby

ftzy cznej skierowanej do przy gotowani a i przeprow adzenia po stępowania o udzie lenie

zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. l t2 rozporządzeniaParlamentu

EuroPejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizYcznYchw związkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

PrzePłYwu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,y 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz,Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

Administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa

Trybunalsktęgo z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie

Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tęI.: 44732 ]7 0I, adres e-mail:

e.urzad@piotrkow.p1 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435 c-4d9a-,.. ż018-07-06



Strona 17 z29

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

dane osobowe przetwarzanebędąna podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym

zniniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane

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

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

udzielenia zamówienia publicznego irealtzacji umowy, w szczegolności wykonywania

czynnoŚci określonych w opisie przedmiotu zamówieniaprzez osoby zatrudnionę przęz

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane

przęz zamawnjącego czynnoŚci w zakresie realtzacjt zamówienia, jezeli wykonanie tych

czynnoŚci polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia26

czeTwca1974r.-Kodekspracy (Dz.U.z20|4r.poz,1502,zpożn,zm.),ptzechowywania

danych dla celów archiwizacyjnych, przechowywania danych dla celów kontrolnych

(zapewnienia rozlicza|ności, tj . vłykazania spełnien ia przez lJrząd Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego obowiązkow wynikającychzprzeptsów prawa). Pani/Pana dane osobowe

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

zakończęnia postępowania o udzielenie zamówieni a, a jeżeli czas trwania umowy

Przel<racza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, W przypadku

zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii EuroPejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania/umowie

PrzechowYwane będą w tetminach określonych w zasadachzawartych w szczególności w

v,ryĘcznYch, umowach o dofinansowanie. Odbiorcami 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 sĘcznta2004 r. - ustawy Pzp. W szczególności

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: Krajowalzbaodwoławcza,

Prezes Urzędu ZamowtęńPublicznych, sądy administracyjne, sądy powszechne, instytucje

zar ządzaj ące /P o Śre dni c ząc ę w zar ządzanir./ pro gramam i w sp ółfi nan s uj ący m i wy d atki

wYnikające zrealizacji umowy o udzielenie zamówienia publiczn ego ze środków unijnych,

krajowYch lub innych, współpracuj ące zlJrzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i

Świadczące na jego rzecz usługi z następujących kategorii: prawne, informatyczne,

Pocźowe i kurierskie, usługi archiwizacj i i niszczęnia dokumentacji, wykonawcy biorący

udział w po stępowaniu. Ob owiązek po da nia pr zez Panią,Ę ana danych o sobowych

bezPoŚrednio Pani/Pana d,otyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

https.llbzp.uzp.gov.pllZP4OoPodgladopublikowanego.aspx?id:O4cds55d-435c-4d9a_...2018_07_06
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ustawy Pzp, związanym zudziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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

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

stosowanie do art. 22 RODO. W związkuzprzetwarzaniem PanilPana danych osobowych

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

Pani/Pana dotyczących; na podstawie aft. 16 RODO prawo do sprostowaniaPanilPana

danych osobowych ;na podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaod administratora

ograniczeniaprzetwatzania danych osobowychzzastrzęzeniem 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 przetwarzanie danych osobowych Pani,/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art, 77 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 art. 21 RODO prawo

sPrzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest ar1. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator dokłada

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

o chrony danych o sobowych pr ze d ich przy padkowym czy umy śln y m zniszczeniem,

przypadkow ą utr ńą, zmianą, nieuprawnionym uj awnieniem, wykorzy staniem czy

dostęPem, zgodnie ze wszystkimi obowiąĄącymi przepisami. 5. Wykonawca w terminie 3

dni od Przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,ptzekanłle zamawiającęmu

oŚwiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej _

wzór oŚwiadczenia stanowi załącznlknr 3, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wtazze
złożenięm oŚwiadczenia, wykonawcamożę przedstawić dowody, żepowiązania ztnnym

wYkonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

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

postępowaniauznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia

gosPodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ narealizację zamówienia. 7. W

PrzYPadku gdY wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamięszkanlapoza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o których mowa: 1) w pkt 3

PPkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany przęzwłaściwy organ sądowy lub

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4O0Podgladopublikowanego.aspx?id:O4cd5 55d,-435c-4d9a-... 20I8_07_06
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administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamięszkania ma osoba, której doĘczy 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 2-4 sl<łada dokument

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

zamtęszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zaleg a z opłacaniem podatków, opłat,

składek na ubezpieczenię społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat §ch należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożente na raty zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjt

właŚciwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 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 upływem terminu składania ofert w postępowaniu o

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

miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkaniamaosoba, 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

zawrcrającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,zewskazaniem osoby albo osób

uPrawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

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

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względuna siedzibę

lub miejsce zamieszkania wykonawca lub miejsce zamtęszkania tej osoby z zachowanięm

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

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

1 Pkt 1 i 3, jeżeli zamawtający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego

wYkonawcY lub może je uzyskać zapomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególnoŚci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujący ch zad,aniapubliczne. 1) W przypadku

wskazania ptzezwykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

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

https:llbzp.uzp.gov.pllZP4OOPodgladopublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435c-4d9a_... 2018_07_06
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ogÓlnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, zamawiający pobiera samodzielnie ztychbaz

danych wskazane przęzwykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku

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

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczegolności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przęz zamawiającego zgodnię z art,97 ust. 1 ustawy,

zamawiąący 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 oŚwrłuczEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PF{ZF,Z

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KToRvCH M6WA W ART.25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPIS

ry. 1. 1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetar g nieograniczony

IY .1.2) Zamaw iający żąda wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

W niniejszYm Postępowaniu zamawtający żądawniesienia wadium. 1. Wykonawca

zobowiązany jest do wniesienia wadium: do dnia 23 !ipca2018r. do godz. 9:00 w

wYsokoŚci 5.000,00 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 2323 1404 l000 0003 Na poleceniu przelewu

na|eĘ zamieŚciĆ adnotację: Wadium - przetargnieograniczony na: pRZEBUD9WĘ UL.
CMENTARNEJ - ETAP II PRZEBUDOWY - NASADZENIA DRZEW - znak

SPZ.27I.25.2018. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy

oszczędnoŚciowo-kredytowej, ztym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

PieniężnYm, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)

Poręczeniach udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listoPada 2000r. (DZ,U. z2007 r. Nr 42 poz.275) o utworzeniu Polskiej Agencji
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Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium na|eĘ wnieść przedupływem terminu składania

ofert,przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego

zamawiający będzie uurażał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący

rachunek zamawtającego potwierdzi, że środki zostaĘ zaksięgowane na koncie

zamawiającego przed upĘwem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji

naleĘ przekazac za pokwitowaniem do Referatu ZamowtęńPublicznych w Urzędzie

Miasta, do pokoju nr 3I7 przed terminem składania ofert, 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.

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

zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

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

Nie

Nalezy podaó informacje na temat udzielania zaliczek:

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 ofeń

katalogów elektronicznych :

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnymzłożeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

https:lhzp.lzp.gov.pVZP40OPodgladOpublikowanego.aspx?id:O4cd555d-435c-4d9a-...2018-07-06
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postępowaniu

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

innowacyjne)

Liczba 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 r zew idziana mak sy m alna Iiczb a uc z e stni ków umo wy ramowej :

Informacje dodatkowę:

zarrńwienie obej muj e ustanowienie dynamic zne go sy stemu zakupów :

Adres strony internetowej, na której będą zamie szczonę dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszczasię złozenie ofert

w formie katalo gów elektronicznych :

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sPorządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
.

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
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przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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

NaleĘ wskazać elemenĘ, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty czące przebie gu aukcj i elektroni cznej :

Jaki jest przewidzianv sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

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

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagani a doty czące rej estracj i i identyfi kacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nte złoży|i nowych postąpień, zostanązakwalilrkowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IY.z) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2\ Kryteria

Kryteria Lnaczenię

]ena 50"00

wydłuzona rękojmia Z0.00

loświadczenie zawodowe kierownika budowy(.. ) Z0,00

IV.2.3) Zastosowanie proceduĘ, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zepr ow adzenia negocj acj i

Ptzewtdziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaó 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, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

Przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmono gram postępowania:

podział dialogu na etapy w celu ograniczentaltczby rozwtązan:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnersfwa innowacyjnego

ElementY opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poplzęz zastosowanie kryteriów ocęny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, 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 ządzen info rmaty c zny ch

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

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

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznei :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne waruŃi umowy, albo wzór umowy:

Wymagani a dotyczące zabezpteczenia naleĘtego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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Iv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowa dzenia zmlan:

Zamawtający przewiduje dokonac zmiany do umowy: 1. Umowa może zostać zmieniona w

przypadkach i na zasadach wskazanych w art. l44 ustawy Pzp.2. Ponadto, postanowienia

niniejszej umowy dotyczące terminu realtzacjt, będą mogły zostac zmienione w stosunku do jej

treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1) wystąpi zmianaprzepisów prawnych

istotnych dlarea|tzacji przedmiotu umowy tmającawpływ na zakręs lub termin wykonania

przedmiotu zamówienia,2) organadministracji publicznej lub inna upowazniona ins§tucja nie

wydała decyĄi lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej

czynnoŚci, jeŚli nastąpiło to z plzyczynniezależnych od Wykonawcy aprzedłużenie ma wpływ

na termin realizacjt umowy, 3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód

gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego,

dopuszczenie przez gestorów do prac na sieciach , zawarcle z gestorami umów o usunięcie

kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości dlarealtzacji przedmiotu zamówienia, jeśli

nastąpiło to zprzyczynniezależnych od Wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin

realizacjt umowy, 41ieZeli przyczyny będące następstwem okoliczności, za które

odPowiedzialność ponosi v,ryłącznte Zamawialący, w szczególności: nieterminowego

Przekazanta terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w

jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie tetminu zakończenta przedmiotu

umowy, 5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe

wYkonanie robot z powodu technologii rea|izacji robót określonej: umową, normami lub

innYmi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeże|ikonieczność

wYkonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, zaktore Wykonawca

Ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych

robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względunazasady wiedzy

technicznej, które wstrzymują lub opóźniaj ąrealizację przedmiotu umowy, 7) wystąpi

niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymiprzezinne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8) wystąpi brak

możliwoŚci wykonywania robót zprzyazynnlezależnych od Wykonawcy, w szczególności z
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powodu niedopuszczęnia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez

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 razle napotkania

niezinwenta:yzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów,

10) wystąpi siła wyższa uniemozliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, tj.: ntezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było

zapobiec mimo dochowaniana|eĘtej staranności, 11) w przypadku innych istotnych

okoliczności niezawinionych przęz Wykonawcę i niewymienionych powyżej a wpływających

na termin rea|tzacji zamówienia,w szczęgólności: trudności w pozyskiwaniu materiałów

budowlanych,urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacjt umowy,

których nie mozna było przewidzięc przed jej podpisaniem. 3. Umowamożę ulec zmianie w

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

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwiązańtęchnicznych, materiałowych lub technologicznych, niż

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej

dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je przygotowano,

gdyby zastosowanie pierwotnychrozwtązań grozlło niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy, 2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych

lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji

Projektowej , rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologic znych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych zŃożeń

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków

terenu budowy lub stanu budynku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) wystąpienia

konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa ko\izji z

planowanymi lub równolegle prowadzony mi ptzez inne podmioty inwestycj ami w zakresie

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5) sytuacji, w której wykonanie pełnego

zakresu robót nie będzie konieczne(możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
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umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzięń odbioru robót przepisami

wykonania przedmiotu umowy. 6) W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1-4

Wykonawcabędzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 4,W

prrypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie

protokół konięczności, określający zakres rzęczowo-ftnansowy zmian, sporządzony przęz

stronę zgłaszającąpotrzebę zmiany, podpisany przęz inspektora nadzoru inwestorskiego i

kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać

przede wszystkim: 1) uzasadnienie konieczności dokonania zmlan,w szczego|ności ze

wskazaniem stosownych zapisów umowy lub ustawy Prawo zamowieńpublicznych,2) vrllkaz

robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 3) propozycję wysokości zwiększenia (w

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

zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosźorys przedstawiony przez

Wykonawcę, 4) propozycję zmiany terminu realtzacji umowy.

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-07-23, godzina: 09:00,

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

(przetarg nieograniczony,przetarg ograniczony, negocj acje zogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Jęrryk lub języki, w jakich mogą byc sporządzanę oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

> polski

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

olert;
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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 czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handłu (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 zamierzalprzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ muprzyznane Nie

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

CZNIK I _ INF DoTYC SCIowY
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