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Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości równej lub przekraczającej 5.548.000 euro
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
30
00
w poniedziałek od 7 do 16
30
30
od wtorku do czwartku od 7 do 15
30
00
w piątek od 7 do 15

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

3.

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

4.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

5.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

6.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa infrastruktury rowerowej na
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część
południowa, etap II w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra– etap II.

7.
7.1.

Przedmiot zamówienia:
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry w części południowej, etap II na nw. odcinkach:
7.1.1. TRASA Ł3: ul. Zatonie – Księżnej Doroty;
7.1.2. TRASA Z5C: ul. Racula – Głogowska.
7.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.5 do SIWZ.
7.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz
w dokumentach, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ.
7.4. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
7.5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót oraz gwarancji na
pielęgnację zieleni 12 miesięcy i nasadzonych drzew na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego
robót. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z
kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
7.6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb
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realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.
7.7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących nw.
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1)
wykonanie robót ziemnych;
2)
wykonanie podbudów;
3)
układanie nawierzchni bitumicznych,
4)
ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
5)
układanie kabli elektroenergetycznych,
6)
montowanie słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami..
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy oświadczenie wraz wykazem osób wykonujących ww. czynności.
7.8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
§ 11 ust. 7 wzoru umowy.
7.9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy harmonogram rzeczowo – finansowy.
7.10. Planuje się współfinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie
niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT
Zielona Góra.
8.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

9.

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie

10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane (główny kod);
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 – Roboty ziemne
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45233280-5 – Wznoszenie barier drogowych
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
77211400-6 – Usługi wycinania drzew
31527200-8 – Oświetlenie zewnętrzne
31527210-1 – Latarnie.

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
11.

Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
11.1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie,
dotyczące:
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11.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali co najmniej dwa zadania o minimalnej wartości 500.000,00 zł brutto każde
w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu drogi lub ulicy lub drogi
dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej, potwierdzone
dowodami określającym czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności
z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy
doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od
wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr
III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych
zadań.
11.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną
przez Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
1)
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba);
2)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wczesnej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1
osoba);
3)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba);
4)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia (1 osoba).
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w ww. zakresach uprawnień
budowlanych.
11.2. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art.
24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
1)
wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
c)
skarbowe,
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d)

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2)
wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
3)
wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4)
wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5)
wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6)
wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7)
wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8)
wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9)
wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12) wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
11.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
11.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) - 7.1.3) SIWZ oraz 7.2. – 7.3
SIWZ.
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12.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność
oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego:
12.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
1)
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ;
2)
wypełniony i podpisany JEDZ wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;
3)
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
4)
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
12.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.zielonagora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert:
1)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
12.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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 te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia
warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ;
2)
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 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, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.2
do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ;
3)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
5)
oświadczenie 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 wg załącznika nr III.3 do SIWZ;
6)
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.4 do SIWZ.
UWAGA:
12.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
1)
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w
postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
2)
pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie bip.zielonagora.pl informacji z
sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy
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złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono
tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

12.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:
a)
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić JEDZ, o którym mowa w pkt
7.1.2) SIWZ potwierdzający brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby,
z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
b)
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w pkt 7.3.3) – 7.3.6) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ;
12.6. Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ, są:
a)
dla robot budowlanych – referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego te roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty;
b)
dla dostaw i usług - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składani ofert;
12.7. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.6. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
14.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

15.

Termin wykonania zamówienia: 210 dni od dnia podpisania umowy.

16.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

17.

Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

18.

Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19.

Termin związania: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

20.

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia
wadium w wysokości 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

21.

Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia
20 sierpnia 2018 roku do godz. 10:00.

22.

Otwarcie ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 roku do godz. 10:30
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810.

23.
-

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
cena oferty - 60%;
gwarancja – 40%;

24.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

6

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.57.4.2018

ogłoszenie o zamówieniu

25.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:
SIWZ udostępniona będzie na stronie internetowej: bip.zielonagora.pl;

26.

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/
zamówienia na dodatkowe dostawy: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

27.

Przeprowadzenie aukcji elektronicznej: nie.

28.

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: zgodnie z pkt 45 SIWZ.

29.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków
Unii Europejskiej:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp;
Zamawiający planuje dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020;
oferty należy złożyć w języku polskim.

1)
2)
3)
30.

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: tak.

31.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a,
kod, miejscowość: 02-676 Warszawa, państwo: Polska,
telefon (+48) 22 45 87 801, faks (+48) 22 45 87 800,
e-mail odwolania@uzp.gov.pl, adres internetowy www.uzp.gov.pl

32.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania ofert:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a,
kod, miejscowość: 02-676 Warszawa, państwo: Polska,
telefon (+48) 22 45 87 801, faks (+48) 22 45 87 800,
e-mail odwolania@uzp.gov.pl, adres internetowy www.uzp.gov.pl

33.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 3 lipca 2018 r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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