
Miejski Zarząd Ulic i Mostów: Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i

Katowickiej w Chorzowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, krajowy numer identyfikacyjny 000166249,

ul. ul. Bałtycka 8 A , 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2411270, e-mail

sekretariat@mzuim.chorzow.eu, faks 32 2414060.

Adres strony internetowej (URL): www.mzuim.chorzow.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

bip.mzuim.chorzow.eu

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:

Ofertę należy przedstawić w języku polskim, na piśmie

Adres:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

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

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przejścia podziemnego w

rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie

Numer referencyjny: GI/ZP/7044/001/108/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty 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:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zadanie pn.: „Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w

Chorzowie” polega na wykonaniu przebudowy i remontu przejścia podziemnego, które znajduje się w

dzielnicy Chorzów II przy zbiegu ulic 3 Maja i Katowickiej. Przebudowa obejmuje swym zakresem

wykonanie: - zadaszeń nad zejściami do przejścia podziemnego (zejście nr 1 i nr 2 i częściowo, tylko

nad spocznikiem, do zejścia nr 3), - przystosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych przez

dobudowę dwóch dźwigów przy zejściu nr 1 i zejściu nr 2, - generalny remont korytarzy (posadzki,

ściany i stropy) i schodów w przejściu podziemnym - wymiana oświetlenia, - wykonanie przyłączy

kanalizacji deszczowej dla odwodnienia zadaszeń przejścia, - ułożenie rur ochronnych. Powierzchnia

całkowita objęta przebudową: 610,30m2. Kubatura obiektu: 1 525,75m3. Wysokość wewnętrzna w

świetle konstrukcji: 2,5m. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.

Zadanie dofinansowane jest z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w zakresie art. 26 ust. 1 pkt
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1. 2. Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację

robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 3. Podczas prowadzenia prac w pasie

drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami

określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w

sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. Nr 220, poz

2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 4. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentację

projektową opracowaną przez Akcent Studio Pracownia Artystyczno Architektoniczna s.c. 41-506

Chorzów ul. Stalowa 17 lok.2.01, stanowiącą integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na

terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych

należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych. 5. Wykonawca

zobowiązany jest do prowadzenia robót umożliwiający przejście pod ulicą Katowicką z zejścia z

kierunku Straż Pożarna w kierunku ulicy Metalowców. 6. W ramach wykonawstwa robót należy

stosować się do przepisów zawartych w opracowanych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych. 7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta

będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram

Robót” (rzeczowo – finansowy) oraz do wglądu kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji

uproszczonej, na podstawie którego wyliczono cenę ofertową. 8. Robota budowlana wynikająca z

przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 9. Zamawiający

na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę

pracowników na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) 6 osób, o których mowa w pkt. 7.1.3 lit. b

SIWZ tj.: 1 osobę na stanowisko brygadzisty, 5 osób na stanowisko pracowników fizycznych.

Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o

pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie

realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub podwykonawcę roboty budowlanej

do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w
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zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z

późn. zm.). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we „wzorze umowy”.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45223500-1

45262520-2

45223100-7

45442200-9

45262310-7

45320000-6

45410000-4

45442100-8

45313000-4

45262100-2

45233220-7

45332000-3

45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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: Tak
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% zamówienia podstawowego i

polegających na powtórzeniu robót będących przedmiotem zamówienia określonych SIWZ.

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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w

powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi

(dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) lub zdolność kredytową w wysokości co

najmniej 700 000,00 zł b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

co najmniej 700 000,00 zł. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą

wykazać, że: 1. warunek określony w pkt. a spełniają łącznie. 2. warunek określony w pkt. b

spełniają łącznie. Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług oraz innych wartości

zawartych w ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: a) potencjał techniczny: Wykonawca powinien dysponować co najmniej

następującym sprzętem: - samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 t - minimalna

ilość 1 szt. - samochód dostawczy do 3,5t - minimalna ilość 2szt. - koparko-ładowarka - minimalna

ilość 1 szt. - wiertarki udarowe - minimalna ilość 2szt. - deskowania systemowe do wykonywania

szalunków szybu windowego - minimalna ilość 2 szt. - młot udarowy - minimalna ilość 2szt. -

kompresor - minimalna ilość 1szt. b) Kadra techniczna: Wykonawca musi dysponować

następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i posiadający odpowiednie

uprawnienia wykonawcze: - kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia – min. 4 lata w

zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń lub równoważne; - brygadzista – 1 osoby – wymagane

wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe – min.

2 letnie w zakresie robót budowlanych; - pracownicy fizyczni – 5 osób – wymagane doświadczenie

zawodowe – min. 2 letnie w wykonywanych robót budowlanych; Uwaga: Zamawiający uzna

uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie

ustawy – Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w Art. 12 ust.1 ustawy - Prawo

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. ustawie o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca

2008r. c) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu

robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot

zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

roboty w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wraz z załączeniem dowodów dla niżej wymaganych

ilości zrealizowanych robót budowlanych: 1) co najmniej 1 robotę budowlaną potwierdzoną

dowodami, w ramach, której wykonano remont przejścia podziemnego, gdzie wykonano

następujące prace: remont schodów, remont ścian wewnętrznych, wykonanie konstrukcji stalowej

zadaszenia schodów zejściowych, wykonanie zadaszenia z poliwęglanu, montaż windy lub

platformy dla niepełnosprawnych, remont odwodnienia, przebudowa instalacji elektrycznej, montaż

oświetlenia o łącznej wartości minimum 800 tysięcy złotych brutto. lub co najmniej roboty

budowlane o wartości łącznej minimum 800 tysięcy złotych brutto zawierające elementy z pozycji

2,3 i 4. 2) 1 robotę budowlaną remontu obiektu budowlanego, w ramach którego wykonano roboty

remontowe: schodów, ścian wewnętrznych, izolacje pionowe, instalację elektryczną wraz z
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montażem oświetlenia. oraz 3) Wykonanie windy lub platformy dla niepełnosprawnych wraz z

zabudową szybu windowego konstrukcji żelbetowej oraz 4) Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu

wraz z konstrukcją stalową. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga - Wykonawca spełni powyższy warunek udziału w

postępowaniu, jeśli wykaże, że wykonał wymienione w punkcie c ppkt. 1 roboty w jednym zadaniu

lub w trzech zadaniach wymienionych w punkcie c ppkt. 2, 3, 4. Wykonawcy ubiegający się

wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1. warunek określony w pkt. a spełniają

łącznie 2. warunek określony w pkt. b spełniają łącznie 3. warunek określony w pkt. c spełniają

łącznie Uwaga: Przeliczenie wartości robót budowlanych, usług oraz innych wartości zawartych w

ofercie, podanych w innych walutach niż PLN nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 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 pkt 2 ustawy Pzp)

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

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

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

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

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia składa odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 1-3. Wykonawca, który powołuje się

na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa dokumenty

o których mowa w pkt. 1,2,3 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

4. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - Wykonawca, który ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwane dalej „rozporządzeniem”; - składa dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
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odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

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

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionych nie wcześniej niż w

terminie jw. - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami (Załącznik Nr 2); 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 3); 3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

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

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
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informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty (Załącznik Nr 4); 4. informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert; 5. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 7.1.2 lit. b SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-5 mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia w zawiązku z tym, że warunek udziału w postępowaniu

Wykonawcy winni spełniać łącznie. Zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o

których mowa w pkt. 1–5 w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

1. wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1); 2. dokument wpłaty wadium (kopie przelewu

na rachunek bankowy, gwarancji itp.); 3. wypełnione wzory oświadczeń załączonych do SIWZ

(Załączniki Nr 5-6); 4. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 5. w przypadku Wykonawców

działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 6. w

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający
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ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie:

trzydzieści tysięcy zł 00/100). 1. Wadium może być wniesione: 1.1. w pieniądzu - przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A

Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za

datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto

Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 1.2. w poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 1.3. w gwarancjach bankowych 1.4. w gwarancjach

ubezpieczeniowych 1.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Uwaga: wadium wnoszone w postaci

niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. 2. W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin

ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi

przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez

Zamawiającego. 3. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych

warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a
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w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: -

przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie

do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); - złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej

(poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; - przedstawienia jakichkolwiek innych

dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów

potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 4. Na wniosek Wykonawcy,

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium wraz

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zaliczane jest przez Zamawiającego

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwróci wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych. 6. Wykonawcy, którego oferta

została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.

11.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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

Nie
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Należy podać 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 ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów 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, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena ofertowa brutto 50,00

Gwarancja 10,00

Doświadczenie zawodowe 20,00

Termin realizacji 20,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
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nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy na zasadach określonych w art. 144

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Każda zmiana winna być

dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-06-05, godzina: 08:45,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane 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 ofert)

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
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zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 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

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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