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Ogłoszenie nr 584379-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu: Budowa ścieżki rowerowej – przebudowa drogi
powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości
Puszczykowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2. w ramach Projektu pn. „Utworzenie
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w
tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
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
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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

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: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny
63128108000000, ul. ul. Zielona 8 , 61851 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
618 593 430, e-mail marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl, faks 618 593 429.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.poznan.pl/; http://bip.zdp.poznan.pl/
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):
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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
Tak
http://bip.zdp.poznan.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, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarzad Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pokój 026
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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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej – przebudowa
drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości
Puszczykowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2. w ramach Projektu pn. „Utworzenie
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Numer referencyjny: ZDP.WO.261.5.42/18
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
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budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej –
przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w
miejscowości Puszczykowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2. w ramach Projektu pn.
„Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I – wykonanie
dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzją zezwalającą na realizację
inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017
poz. 1332 ze zm.). 2) Etap II - Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację
projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Na odcinkach drogi lub zakresach robót, na
których nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania robót w oparciu o zgłoszenie zamiaru
ich wykonania (lub na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę). 3. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU –
Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik 9 do SIWZ. 2) Zamówienie obejmuje
m.in.: a) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy) dla
przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń
wynikających z zakresu projektu, b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót oraz docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, c) sporządzenie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), d) uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) oraz ustawą
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.
2017 poz. 1496 ze zm.), e) pełnienie nadzoru autorskiego, f) roboty przygotowawcze (wytyczenie,
wycinka drzew i krzewów, rozbiórki istniejących elementów drogi), g) zabezpieczenie infrastruktury
technicznej i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, roboty branżowe, h) wykonanie robót ziemnych
wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego geosyntetykami oraz umocnieniem skarp nasypu, i)
budowę ścieżki rowerowej, j) przebudowę nawierzchni jezdni, k) budowę/przebudowę zjazdów, l)
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej
organizacji ruchu, m) roboty wykończeniowe i porządkowe, n) stabilizację nowych granic pasa
drogowego w terenie, o) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, p) złożenie wniosku o
pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy
będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ,
q) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
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Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7

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: Nie
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:
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: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: dot. II.8 1. Zamówienie należy wykonać do 30.11.2019 r. 2.
Zamawiający określa następujące terminy poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia:
1) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 30 czerwca 2019 r.; 2)
zakończenie robót budowlanych do 31 października 2019 r.; 3) rozliczenie końcowe inwestycji do 30
listopada 2019 r. 3. W ciągu 14 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego
przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę
prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy. 4. Rozpoczęcie czynności
odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny
wykonania zamówienia.
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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 nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni mineralno-asfaltowej o
długości minimum 500 m każda wraz z infrastrukturą w postaci ścieżki rowerowej (ścieżek
rowerowych) lub chodnika (chodników); W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się
doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum Zamawiający żąda wykazania robót
budowlanych, rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował dwiema osobami, w tym: - kierownikiem budowy, posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, w tym nadzór
(kierowanie budową lub robotami) nad minimum jedną robotą budowlaną polegającą na budowie
lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni mineralno-asfaltowej o długości minimum 500 m,
sprawowany w ciągu ostatnich trzech lat; - projektantem branży drogowej, posiadającym
uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako
projektant, który w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum dwa projekty budowy lub przebudowy
drogi lub ulicy, z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID o długości minimum 500 m każda;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą
posiadającą łącznie ww. wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Zamawiający uzna
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wymagane uprawnienia do projektowania i kierowania określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017, poz.1332, ze zmianami), zamawiający uzna również
wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). c) Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował łącznie: - koparką – 1 szt.; - układarką mas bitumicznych – 1 szt.; - walcem
drogowym stalowym – 1 szt.; - frezarką nawierzchni bitumicznych – 1 szt.
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 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:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)
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; c) 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; d) 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 Pzp; e) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ; Jeżeli
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) w pkt a)
powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
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inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Pzp – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; 2) w pkt b), c) oraz d) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 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
wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej (pkt 1 i 2), 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. Terminy wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4) W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca,
który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1
i 8 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
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zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
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:
a) 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 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. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik 5 do SIWZ; b) 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,
sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami o treści zgodnej z załączonym wzorem,
stanowiącym załącznik 7 do SIWZ. Wykonawca opisuje każdy sprzęt w taki sposób, aby można
było go zidentyfikować na podstawie cech szczególnych, np.: nr seryjny.
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)
formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ, wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych),
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stanowiący załącznik 1A do SIWZ, zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 4 do SIWZ, jeśli
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów; pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 11
SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert),
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 3 do SIWZ.

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
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) . 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o
których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w sytuacjach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
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ust. 1, oświadczenia, o którym 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. 2) Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn.
wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed
upływem terminu składania ofert. 7. Zaleca się by oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca, złożył
wraz z ofertą, nie łącząc trwale z ofertą, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrot
dokumentu bez konieczności dekompletowania oferty. W innym przypadku dokument należy
złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania z dopiskiem „wadium”, w siedzibie
Zamawiającego, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026. 8. W przypadku wadium wniesionego w
pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli
wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę
wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ścieżki
rowerowej – przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do
dworca PKP w miejscowości Puszczykowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2. w
ramach Projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z
infrastrukturą towarzyszącą”. Oznaczenie sprawy: ZDP.WO.261.5.42/18.

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

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
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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:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi

20,00

doświadczenie kierownika budowy 20,00

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

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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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:
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:
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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 działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość
dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania
zamówienia, 2) zmiany w zakresie zmian technologicznych, 3) zmiany na polecenie Zamawiającego,
4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegółowo opisanych w § 9 Umowy, 5)
zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 11 Umowy, 3. Strony przewidują
możliwość zmiany terminu realizacji prac projektowych, wyłącznie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 1)
działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo
dochowania należytej staranności; 2) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu,
uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także
spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych; 3) szczególnie
uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej
realizacji Umowy; 4) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy; 5) objęcia zasobów,
tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana
ich granic lub Przedmiotu ochrony; 6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla
przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 7) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie
przez Zamawiającego Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od
Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania Umowy z Gestorem jako
jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz
wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności
wymienione w ust. 3 powyżej wpływają na termin wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
5. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia. Zmiany te muszą zostać
spowodowane uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a w szczególności: 1) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub
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umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 2) pojawieniem się nowszej technologii wykonania
robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub
kosztów eksploatacji inwestycji, 3) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. 6. Zmiana
postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie
terminu zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy w
przypadku: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np.
klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania robót, 3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo określonych w
STWiORB), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 4)
działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron, 5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich
zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8) niemożności wykonywania robót z powodu braku
dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
9) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub
nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 7. W przedstawionych w
ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe
terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju. 8. W przypadku konieczności zmian terminów
wskazanych w Umowie Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego.
Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 9. Zmiana terminów
wskazanych w Umowie możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli
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obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności. 11. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144
ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiany danych
teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 3) zmiany danych rejestrowych, 4) zmiany
będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji zadania. § 9 Umowy: "Personel Wykonawcy 1. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane. 2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i
kierowania budową personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o
których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem kryterium oceny ofert („doświadczenie kierownika
budowy”). 3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.
2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy
wynikająca z braku osoby projektującej lub braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. 4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy/robót
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do
projektowania i kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi
podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy." § 11 Umowy:
"Podwykonawstwo 1. Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części zamówienia
Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 2)
wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 3) wskazać innych
Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa. 2. W przypadku
gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
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niż podwykonawca , na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na
potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian. 3. Podwykonawstwo
na etapie prac projektowych: 1) W przypadku powierzenie realizacji części zamówienia
Podwykonawcom na etapie wykonywania prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
uprzednią zgodę Zamawiającego. 2) Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do
podzlecenia. 3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na
samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tożsamym z określonym w § 19 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie
z § 19 Umowy. 4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyżej dotyczą także zmiany podwykonawcy prac
projektowych. 4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi wykonywane na potrzeby
robót budowlanych, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a
ustawy Pzp). 5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także
projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy. 6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 7. Umowa z Podwykonawcą/
dalszym Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż: 1) Przedmiotem umowy o
podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót budowlanych, które ściśle
odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą; 2) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi
lub roboty budowlanej; 3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach,
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę; 4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 5) Podwykonawca zawierając umowę z
dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy
zgodnej z projektem umowy. 6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być
potrącane z należnego podwykonawcy wynagrodzenia. 8. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadku, gdy: 1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w
SIWZ; 2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 3)
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust.
1 lub 2 Umowy; 4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy
od zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 5) zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony jest od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy Wykonawcy; 6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszym Podwykonawcą, w szczególności zapisów warunkujących
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 7) umowa zawiera ceny jednostkowe
wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy (dotyczy wartości ujętych w wykazie cen); 8) umowa nie
zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartości ujętych w wykazie cen (Zamawiający dopuszcza
możliwość utajnienia cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego
uprawnione). 9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8
powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 10. Po akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót
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budowlanych przez Podwykonawcę. 11. Zamawiający, w ciągu 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o
których mowa w ust. 8. 12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 13. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia
przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje
działania. 14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto
określonej w § 15 ust 2 pkt 2 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14,
jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy. 16.
Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 17. Wykonawca
przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania. 18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez
zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz
w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia
Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych. 19. Wykonawca
korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i
usuwania ewentualnych wad. 20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia
Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
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Podwykonawcy robót. 21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1-2 umowy. 22. Powyższe
postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami."
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: 2018-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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