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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Grunwaldzka 62A
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Tel.: +48 896462414
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Faks: +48 896421762
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.ostroda.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zdp.ostroda.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w
sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w
sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.
2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych
w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, w tym:
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1)Część Nr 1- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie (drogi powiatowe na terenie gminy
Ostróda, Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, ulice powiatowe i chodniki na terenie miasta Miłomłyn).
2)Część Nr 2- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu (ulice powiatowe i chodniki na terenie
miasta Morąg i miasta Miłakowo oraz drogi powiatowe pozamiejskie na terenie gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo
i Łukta).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 263 337.39 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 na
terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zimowe utrzymanie na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie obejmuje drogi powiatowe na terenie
gminy Ostróda, Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, ulice powiatowe i chodniki na terenie miasta Miłomłyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część Nr 1- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.
Zimowe utrzymanie na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie obejmuje drogi powiatowe na terenie
gminy Ostróda, Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, ulice powiatowe i chodniki na terenie miasta Miłomłyn na
terenie Powiatu Ostródzkiego w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, polegające na:
-odśnieżaniu ulic powiatowych i chodników na terenie miasta Miłomłyn;
-odśnieżaniu dróg powiatowych pozamiejskich;
-zwalczaniu śliskości na ulicach powiatowych i chodnikach na terenie miasta Miłomłyn;
-zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych pozamiejskich;
-przygotowaniu piasku oraz soli (materiału do zwalczania śliskości zimowej);
-przygotowywaniu mieszanki piasku z solą 20%
-przygotowywaniu mieszanki piasku z solą 10%;
-przygotowanie mieszanki piasku z solą 5%;
-zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;
-wyposażenie nośników z piaskarko-solarkami w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia,
-ustawienie, utrzymanie oraz demontaż osłon przeciwśnieżnych;
-oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego.
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Wprowadza się następujące uzupełnienia do Ogólnych Specyfikacji Zimowego Utrzymania ulic i dróg
powiatowych.
1.Prace objęte niniejszą specyfikacją polegać będą na zimowym utrzymaniu ulic powiatowych
i chodników na terenie miasta Miłomłyna i dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Ostróda, Grunwald,
Dąbrówno, Miłomłyn według załączonego wykazu tras.
2.Wykonawca zamontuje przed sezonem zimowym w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego zasłony
przeciwśnieżne będące własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie stale monitorował ustawione zasłony
oraz będzie bieżąco prawidłowo je utrzymywał. Wykonawca dokona demontażu zasłon przeciwśnieżnych i
kołków oraz zwrotu zdemontowanych rzeczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 14
dni od pisemnego powiadomienia.
Zasłony przeciwśnieżne z kołkami zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego do zamontowania
protokołem zdawczo-odbiorczym, w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich uszkodzeniach, utracie lub kradzieży zasłon a także o
innych okolicznościach mających wpływ na ich ilość i stan techniczny. Po wykonaniu umowy i zdemontowaniu
zostaną zwrócone Zamawiającemu w stanie niepogorszonym z wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego
ich używania . Zwrot zasłon nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 100 356.72 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/10/2016
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie: 20 października 2016 r.
Zakończenie: 30 kwietnia 2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia realizacji usługi po 20 października 2016 r. w sytuacji gdy do
podpisania umowy dojdzie po tym terminie. Termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się wówczas z
dniem podpisania umowy i zakończy dnia 30 kwietnia 2019 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 na
terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90610000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zimowe utrzymanie na terenie Obwodu Drog. Nr 2 w Morągu obejmuje ulice pow. i chodniki na terenie m.Morąg
i m.Miłakowo oraz drogi pow. pozamiejskie na terenie gminy Morąg, Małdyty,Miłakowo i Łukta

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część Nr2- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Zimowe utrzymanie na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu obejmuje ulice powiatowe i chodniki na
terenie miasta Morąg i miasta Miłakowo oraz drogi powiatowe pozamiejskie na terenie gminy Morąg, Małdyty,
Miłakowo i Łukta na terenie Powiatu Ostródzkiego w sezonach zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
polegające na:
-odśnieżaniu ulic powiatowych i chodników na terenie miasta Miłakowo i m. Morąg;
-odśnieżaniu dróg powiatowych pozamiejskich;
-zwalczaniu śliskości na ulicach powiatowych i chodnikach na terenie miasta Miłakowo i miasta Morąg;
-zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych pozamiejskich;
-przygotowaniu piasku i soli (materiału do zwalczania śliskości zimowej);
-przygotowaniu mieszanki piasku z solą 30%;
-przygotowaniu mieszanki piasku z solą 20%;
-przygotowaniu mieszanki piasku z solą 10%;
-przygotowaniu mieszanki piasku z solą 5%;
-zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;
-wyposażenie nośników z piaskarko-solarkami w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia;
-oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego;
-ustawienie, utrzymanie oraz demontaż osłon przeciwśnieżnych;
-oczyszczaniu pozimowym ulic i chodników powiatowych na terenie miasta Morąga i Miłakowa – w przypadku
podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu
podlegać będzie jezdnia ulic na szerokości 1 m od krawężnika.
Wprowadza się następujące uzupełnienia do Ogólnych Specyfikacji Zimowego Utrzymania ulic i dróg
powiatowych.
1.Prace objęte niniejszą specyfikacją polegać będą na zimowym utrzymaniu ulic na terenie miasta Morąga,
Miłakowa i dróg pozamiejskich gminy Morąg, Miłakowo, Małdyty, Łukta według załączonego wykazu tras.
2.Wykonawca zamontuje przed sezonem zimowym w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego zasłony
przeciwśnieżne będące własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie stale monitorował ustawione zasłony
oraz będzie bieżąco prawidłowo je utrzymywał. Wykonawca dokona demontażu zasłon przeciwśnieżnych i
kołków oraz zwrotu zdemontowanych rzeczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 14
dni od pisemnego powiadomienia.
Zasłony przeciwśnieżne z kołkami zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego do zamontowania
protokołem zdawczo-odbiorczym, w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich uszkodzeniach, utracie lub kradzieży zasłon a także o
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innych okolicznościach mających wpływ na ich ilość i stan techniczny. Po wykonaniu umowy i zdemontowaniu
zostaną zwrócone Zamawiającemu w stanie niepogorszonym z wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego
ich używania . Zwrot zasłon nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 162 980.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/10/2016
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie: 20 października 2016 r.
Zakończenie: 30 kwietnia 2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia realizacji usługi po 20 października 2016 r. w sytuacji gdy do
podpisania umowy dojdzie po tym terminie. Termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się wówczas z
dniem podpisania umowy i zakończy dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Działalności prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o
spełnieniu warunku zgodnie z Zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego
do oferty oświadczenia

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum
200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe:
Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których
mowa w § 7 pkt 3 ppkt. 1 siwz. Nie wykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z
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postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art.
24 ust. 4 ustawy Pzp.
Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunku udziału w
postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej, podane przez wykonawców
w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku,
należy przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym
przetargu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
-posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 usługi zimowego
utrzymania dróg przez 1 sezon zimowy o wartości min. 200.000,00 zł brutto;
-dysponuje: w przypadku składania oferty w części 1- nośnikiem z piaskarko-solarką o pojemności min. 5m3
z pługiem średnim jednostronnym (6 szt.), ciągnikiem (powyżej 80KM) dwunapędowym z pługiem średnim
dziobowym (8 szt.), rozsypywaczem 2,5-3,0 t wraz z ciągnikiem przystosowanym do posypywania chodników
(2 szt.), ciągnikiem (powyżej 80KM) z pługiem jednostronnym z lemieszem gumowym (2 szt.), ciągnikiem z
pługiem chodnikowym (do 60 KM) (2 szt.), ładowarką o pojemności łyżki min. 0,90m3 (8 szt.), równiarką z
pługiem lemieszowym i dziobowym (1 szt.); samochód samowyładowczy 10-14 t (szt. 1);
w przypadku składania oferty w części 2- rozsypywaczem 2,5t- 3t wraz z ciągnikiem (3 szt.), rozsypywaczem
2,5t- 3t wraz z ciągnikiem przystosowanym do posypywania chodników (2 szt.), ciągnik (60- 80 kM) z pługiem
jednostronnym z lemieszem gumowym (2 szt.), ciągnikiem (powyżej 80kM) z pługiem średnim jednostronnym
z lemieszem gumowym (7 szt.), ciągnikiem z pługiem chodnikowym do 1,5 m szerokości (3 szt.), ciągnikiem
z pługiem chodnikowym powyżej 1,5 m szerokości (1 szt.), ciągnikiem (powyżej 80kM) dwunapędowym z
pługiem średnim dziobowym (7 szt.), ładowarką o pojemności łyżki min. 0,90m3 (11 szt.), nośnik z piaskarkosolarką pojemność min. 5m3 z pługiem średnim jednostronnym (7 szt.) możliwość zamiany na 5 szt. nośnika
z piaskarko-solarką pojemność min. 5m3 z pługiem średnim jednostronnym oraz 1 szt. nośnika z piaskarkosolarką o ładowności co najmniej 12 ton., samochód samowyładowczy 10-14 t (szt. 2).
Informacje dodatkowe:
W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
-odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, wykonawcy muszą wykazać, że co najmniej jeden z
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizował co najmniej jedną usługę o
wymaganej wartości;
-odnoszącego się do potencjału technicznego, wykonawcy muszą wykazać spełnianie warunku, co najmniej
przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty.
Spełnianie warunków zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których
mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 lit. a, b siwz. Nie wykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
Wartości pieniężne zrealizowanego przedmiotu zamówienia wskazane w dokumentach złożonych w celu
wykazania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, wyrażone w walutach
obcych, należy przeliczyć na złote polskie według średniego kursu walut NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty zostały określone § 12 projektu umowy
(załącznik do SIWZ Nr 5a, 5b).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.09.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zarządu Dróg
Powiatowych w Ostródzie w Sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku Zarządu Dróg
Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62a (pokój nr 2)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.
2.Wadium:Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:
Część Nr 1: 42.007,00 zł.
Część Nr 2: 43.260,00 zł.
Wymagania dotyczące wadium zostały określone § 9 SIWZ.
3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia:
1)Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczanie w zakresie wskazanym w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2)Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na postawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE
3)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolity dokument dotyczący tych podmiotów.
4)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
5)Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa oświadczenie o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 SIWZ
4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów o których mowa § 7 ust. 4 i 6. SIWZ
5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29.08.2016 r.
7.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2016

