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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305839-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane
2017/S 148-305839

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.:  +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl 
Faks:  +48 583205105
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.drmg.gdansk.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
„Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w
ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA”.
Numer referencyjny: I/POE/082/2017/KW

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl
www.drmg.gdansk.pl
www.drmg.gdansk.pl
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano – montażowych w tym spełnienie
wszystkich warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia organów
nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych w ramach inwestycji: „Budowa linii tramwajowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu
Komunikacji Miejskiej – etap IVA”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120
45234121
45234126
45330000
45112710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
budowę ulicy Nowej Bulońskiej Północnej klasy „Z” z pełnym uzbrojeniem o długości ok. 2,7 km;
budowę dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km (tory, rozjazdy) wraz z odwodnieniem, budową
sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów oraz infrastrukturą towarzyszącą, przystankami
tramwajowymi: „Nowa Politechniczna”, „Łabędzia”, „Stolema”, „Zabornia”;
budowę węzła integracyjnego tramwajowo – autobusowego tzw. „węzeł Ujeścisko” wraz z parkingiem dla
samochodów osobowych i rowerów;
budowę węzła przesiadkowego tramwajowo – autobusowego tzw. „węzeł Zabornia”;
budynek stacji prostownikowej wraz z wyposażeniem;
budowę lub przebudowę odcinków ulic w tym między innymi: Myśliwska, Nowa Wołkowyska, Myśliwska
Południowa, Stolema, Kartuska, Limbowa, łącznice węzła z Armii Krajowej, Nowa Warszawska, Nowa
Jabłoniowa;
budowę lub przebudowę skrzyżowań zwykłych lub skanalizowanych;
budowę sygnalizacji świetlnych do sterowania ruchem z uwzględnieniem systemu TRISTAR;
budowę dróg/ścieżek rowerowych i pasów dla rowerów;
budowę zadaszonych parkingów rowerowych na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym
„Ujeścisko”;
budowę chodników i ciągów pieszych;
budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
budowę i przebudowę przystanków autobusowych;
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budowę obiektów mostowych (drogowego, tramwajowego) nad potokiem Siedleckim o długościach w osiach
podpór ok. 220 m;
budowę obiektów inżynierskich w tym:
budowę ekranów i osłon akustycznych w zakresie niezbędnym do ochrony przed hałasem;
budowę odcinków murów oporowych;
budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód;
budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową elementów kanalizacji
deszczowej;
budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
regulację koryta potoku Siedleckiego na długości ok. 272 m) oraz wykonanie przerzutu wód z potoku
Siedleckiego do zbiornika Łabędzia;
budowę schodów terenowych;
przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;
przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. gazu, ciepłociągu, wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej w tym zabezpieczenie kolektora Morena, teletechniki, energetyki w tym linii wysokiego napięcia i
urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
budowę magistrali wodociągowej DN400;
usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy dróg wraz z nasadzeniami nowej zieleni w pasie
drogowym i poza nim;
rozbiórkę odcinków istniejących ulic, torów, rozjazdów wraz z wyposażeniem;
rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;
rozbiórkę zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych w tym instalacji geotermicznej
na działce nr 36/7, obr. 50;
pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie
niniejszego zamówienia.
2) W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy i
dostosowania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych ZREMB, JAR, ORLIK i im. Chopina (w tym
budowa m.in. Domu Działkowca) na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3) W zakres zamówienia wchodzi wykonanie przez wykonawcę aktualizacji projektu budowlanego „Przebudowy
linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia” w zakresie zmiany lokalizacji słupa nr 39 wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla III przedmiotu odbioru /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 15
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Sposób punktacji:



Dz.U./S S148
04/08/2017
305839-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 4 / 10

04/08/2017 S148
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 10

1) Zamawiający przyzna 2 punkty za każde wykazane zamówienie spełniające warunek, o którym mowa w
ust. V lit. C pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzone dowodem,
o którym mowa w ust. V lit. C pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, które
stanowi doświadczenie własne wykonawcy.
2) Zamawiający przyzna 1 punkt za każde wykazane zamówienie spełniające warunek, o którym mowa w ust.
V lit. C pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzone dowodem, o
którym mowa w ust. V lit. C pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, które
stanowi doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy.
3) Zamawiający przyzna 3 punkty za każde wykazane zamówienie spełniające warunek, o którym mowa w
ust. V lit. C pkt 3 ppkt 2) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 3 ppkt 2) ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzone dowodem,
o którym mowa w ust. V lit. C pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, które
stanowi doświadczenie własne wykonawcy.
4) Zamawiający przyzna 1 punkt za każde wykazane zamówienie spełniające warunek, o którym mowa w ust.
V lit. C pkt 3 ppkt 2) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 3 ppkt 2) ogłoszenia o zamówieniu, potwierdzone dowodem, o
którym mowa w ust. V lit. C pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, które
stanowi doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a ustawy.
3. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę wynosi 20, z tym że maksymalna liczba
punktów do uzyskania przez wykonawcę na podstawie pkt 2 ppkt 1) i 2) wynosi 8.
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w
ogłoszeniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania
tych warunków (wg punktacji określonej powyżej).
5. W przypadku, gdy większa liczba wykonawców (więcej niż jeden) zdobędzie taką samą ilość punktów i
wykonawcy ci zajmą ostatnie miejsce, które dopuszcza do udziału w postępowaniu, zamawiający zaprosi
doskładania ofert wszystkich wykonawców o takiej samej ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż określona
w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te
warunki.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Dla wykonania zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków
unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wadium w wysokości 2 000 000 PLN wnoszą wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
3) zaświadczenia 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
4) odpisu 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;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);
8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 3
ppkt 1)-7).
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5. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejski.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 4, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 000
PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt
3, wraz z podaniem ich rodzaju, 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;
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2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt
4, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończyli:
1) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki
mineralno – asfaltowej SMA o powierzchni tej nawierzchni równej lub większej niż 30 000 m²;
2) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę linii tramwajowej (w
zakresie co najmniej torów wraz z ich odwodnieniem oraz sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania rozjazdów) o
długości toru pojedynczego równej lub większej niż 2 km;
3) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę obiektu mostowego o rozpiętości równej
lub większej niż 150 mb.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej;
2) kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej;
3) kierownika robót torowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej;
4) kierownika robót mostowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej mostowej;
5) kierownika robót hydrotechnicznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;
6) kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
7) kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
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8) kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
9) kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nie dopuszcza się wskazania jednej osoby do pełnienia funkcji opisanych w ppkt 1) i 2).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12
do SIWZ. Warunki realizacji są zawarte w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie
internetowej zamawiającego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

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: tak

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: 05/09/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. V lit. A pkt 3 SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:
1)ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 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 ustawy;
2)ppkt 2)–4)–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,
b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, 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. Zapis pkt 2 stosuje się.
4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V lit. A pkt
3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w ust.
V lit. E pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie
pierwsze stosuje się.
5.Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków,które można wprowadzić do ogłoszenia,pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
polegającej na przebudowie chodników w ulicy Bulońskiej na odcinku od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej.
8. Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji „alfa” w części IV
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych
części w sekcji IV.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
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Warszawa
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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej są:
— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2017
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