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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210259-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2016/S 118-210259
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o.
KRS: 0000347178
ul. Odlewnicza 8
Punkt kontaktowy: Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Piotr Krasnodębski
03-231 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225976745
E-mail: sekretariat@wodtj.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodtj.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nowy
Dwór Mazowiecki.
Kod NUTS PL
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie zgodnie z SIWZ,
Umową, Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Roboty drogowe
2. Roboty ogólnobudowlane
3. Roboty elektryczne
4. Roboty w zakresie automatyki
5. Roboty instalacyjne sanitarne.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia to Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie zgodnie z SIWZ, Umową,
Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej
dalej „ustawą Pzp”.
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 265 893 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 16.8.2016. Zakończenie 30.4.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
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Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 600 000 PLN (słownie złotych: sześćset
tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP
nr Rachunku: 09 1020 1042 0000 8102 0240 7039
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały
okres związania ofertą.
Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji dla niniejszego postępowania należy
wskazać: „Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza
8”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek
bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Pzp
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto w jednej lub kilku
następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy,
Bank PKO BP
nr Rachunku: 09 1020 1042 0000 8102 0240 7039.
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie jest zwracane w następujący sposób:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia jest zwracane Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia całkowitego należytego
wykonania prac – potwierdzonego podpisanym przez strony umowy protokołem odbioru końcowego i
uzyskaniem przez Wykonawcę wszystkich ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów
stanowiących przedmiot umowy.
2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe plus należny podatek VAT w
wysokości obowiązującej w czasie dokonywania płatności.
Zapłata wynagrodzenia należnego dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie fakturami częściowymi za
całkowicie zakończone i kompletne etapy zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym – rozbiciem ceny
na elementy rozliczeniowe oraz fakturą końcową.
Zamawiający wymaga aby w harmonogramie rzeczowo-finansowym – rozbiciu cenowym kwota ryczałtowa
pozycji określona fakturą końcową po uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot umowy i przeprowadzeniu rozruchów
mechanicznych oraz zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, protokołu odbioru
końcowego – winna być nie niższa niż 10 % wysokości wynagrodzenia brutto ogółem.
Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, za wykonane i ukończone elementy
robót, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego rozbiciem cenowym, na
podstawie podpisanego protokołu odbioru robót.
Minimalną wartość faktury częściowej ustala się na kwotę 1 500 000 PLN netto.
Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
za wykonany etap zamówienia wraz z pozytywnym protokołem odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, że pierwsze płatności dla Wykonawcy będą realizowane po wykazaniu
przez Wykonawcę zaangażowania finansowego w przedmiot umowy na poziomie nie mniejszym niż 5 000 000
PLN netto.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust 1 ustawy Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności
wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający oceni zdolność wykonawcy
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do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji,
efektywności i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedno (1) zadanie
polegające na budowie, przebudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się
doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
— 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji
zadania polegającego na budowie, przebudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 0000 PLN
brutto;
(Zamawiający będzie brał pod uwagę każdy pełny miesiąc (30 dni) wykonywania funkcji kierownika budowy
wskazany w wykazie osób. W przypadku jednoczesnego pełnienia funkcji kierownika budowy na kilku
budowach Zamawiający będzie liczył doświadczenie nabyte w tym samym okresie tylko raz).
oraz
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej lub drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im
uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli przepisy nowsze nie uchyliły
ważności tych uprawnień lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski, a uznane na
podstawie przepisów odrębnych.
— 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót branży budowlanej (1 osoba):
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli przepisy nowsze nie uchyliły ważności tych
uprawnień lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie przepisów
odrębnych
— 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik robót branży sanitarnej (1 osoba):
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posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)lub
odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli przepisy
nowsze nie uchyliły ważności tych uprawnień lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski,
a uznane na podstawie przepisów odrębnych
— 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej posiadająca uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli przepisy nowsze nie uchyliły ważności tych uprawnień
lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie przepisów
odrębnych
— 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)
lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli przepisy
nowsze nie uchyliły ważności tych uprawnień lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski,
a uznane na podstawie przepisów odrębnych.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca musi wykazać:
1) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN.
2) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN
przez cały okres prowadzenia inwestycji
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy – pod rygorem wykluczenia z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
(Zestawienie dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu):
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ;
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2) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących robót wskazanych w wykazie, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wskazuje w wykazie tylko roboty
potwierdzające spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
W przypadku, gdy wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walucie innej niż
polski złoty, należy przeliczyć je w celu dokonania oceny spełniania warunku wg średniego kursu NBP dla tej
waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
* Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne
dokumenty.
Wykonawca może złożyć na potwierdzenie czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) oraz poprzednio obowiązującym rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu
wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia. Oświadczenie znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
5) Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch)
sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz
zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert – w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej.
7) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie tego warunku.
8) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w
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celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
10) Jeżeli Wykonawca Wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów, o których mowa w pkt 5) i 6)
niniejszego zestawienia dotyczącego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
11) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust.1 ustawy Pzp.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty (Zestawienie dotyczące
wykazywania braku podstaw do wykluczenia z postępowania):
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące Prezesa i Spółki w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
6) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5) ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 2), 3), 4) i 7) niniejszego zestawienia dotyczącego wykazywania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt 5) niniejszego zestawienia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy Pzp.
10) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9) niniejszego zestawienia zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem
11) Dokumenty, o których mowa w pkt 9)1) lit. a) i c) niniejszego zestawienia oraz pkt 9)2) niniejszego
zestawienia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 9)1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
12) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:
1) Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.), które musi zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w
przypadku innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
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3) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej
prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia wymienione w pkt 1) zestawienia dotyczącego potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu (pkt 8.1.1. SIWZ) oraz pkt 1) zestawienia dotyczącego wykazywania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (pkt 8.3.1. SIWZ) oraz dokumenty wymienione w pkt 2), 3), 4), 5), 6) zestawienia
dotyczącego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (8.1.2. – 8.1.6. SIWZ), a także
dokumenty je zastępujące, mogą być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną
ofertę,
b) dokumenty wymienione w pkt 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) zestawienia dotyczącego wykazywania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania (pkt 8.3.2. – 8.3.7. SIWZ) albo odpowiadające im dokumenty, powinny być
złożone przez każdego Wykonawcę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania
warunku Wykonawca musi wykazać:
1) średni roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN;
2) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN
przez cały okres prowadzenia inwestycji.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedno (1) zadanie
polegające na budowie, przebudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Gwarancja. Waga 5
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IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WODTJ/152/06/16

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.7.2016 16:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.7.2016 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.7.2016 - 12:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, do wysokości 5 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Pzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.6.2016
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