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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: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem
i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem dla zadania Budowa południowej
obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej.

7.
7.1.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad projektowaniem,
zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Budowa południowej obwodnicy miasta
Zielona Góra w ciągu drogi krajowej”, w szczególności:
pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności,
wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia
ewentualnych błędów,
zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty
wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności,
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i
współpracę w tym zakresie ze służbami Zamawiającego,
wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym
zakresie ze służbami Zamawiającego,
wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących
wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz
procedurami beneficjenta Projektów dla POIiŚ,
świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w
Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad
stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu,
wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
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wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach
związanych z realizacją Projektu,
sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych,
niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem
przez poszczególnych Wykonawców, dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych na styku
sąsiadujących Kontraktów oraz ścisłą współpracę z Zespołami Konsultanta sprawującymi
nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi - w wyniku której Konsultant będzie miał obowiązek
wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót
budowlanych. W razie potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na
styku Projektów wyznaczy Zamawiający.
Zakres prac projektowych i robót budowlanych, których dotyczy nadzór obejmuje:
Budowę odcinka drogi krajowej o długości około 12,7 km
Rozbudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji
Przebudowę lub rozbudowę istniejących ciągów komunikacyjnych kolidujących z
projektowanym zamierzeniem budowlanym
Budowę dróg dojazdowych wraz ze zjazdami wzdłuż projektowanej obwodnicy
Przebudowę/rozbudowę istniejącego skrzyżowania DK27 z DW282 – skrzyżowanie typu rondo
Budowę dwóch nowych skrzyżowań na przecięciu projektowanego zamierzenia z DW283 oraz
ul. Ochla – Zielonogórską – skrzyżowania typu rondo
Budowę ścieżek rowerowych i chodników
Budowę zjazdów na drogi leśne
Rekultywację terenu w miejscach rozbiórek istniejących dróg
Budowę 5 przejazdów gospodarczych, w tym również pełniących funkcję przejść dla zwierząt
Budowę przepustów drogowych, w tym również pełniących funkcję przejść dla zwierząt
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Wykonanie oświetlenia drogowego na obszarach skrzyżowań
Budowę dwóch tablic zmiennej treści
Budowę kanału technologicznego
Budowę systemu odwodnienia, w tym np. rowów drogowych, zbiorników retencyjno –
infiltracyjnych, kanalizacji deszczowej, drenażu, osadników, separatorów i przepompowni wód
deszczowych (o ile przedmiotowe elementy systemu odwodnienia okażą się konieczne dla
właściwego odprowadzenia wód)
Przebudowę cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, udrożnienie i właściwe
zabezpieczenie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego
działania urządzeń melioracyjnych przejmujących wody z terenu i z pasa drogowego
Usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną
Wykonanie pasów zieleni izolacyjnej (o ile okaże się to konieczne)
Budowę i przebudowę niezbędnych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej
Rozbiórkę obiektów budowlanych
Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place
budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę
Wznowienie/ustalenie/wyznaczenie granic pasów drogowych dróg objętych inwestycją,
znajdujących się w istniejących i nowoprojektowanych liniach rozgraniczających inwestycji, z
uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów
drogowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww.
osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
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
czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

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

2

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

DO-ZP.271.104.4.2018

1)

2)

a)

b)

7.6.
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następujące, kluczowe funkcje: Inżynier Kontraktu, Główny Inspektor Nadzoru specjalności
inżynieryjnej drogowej, Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej,
Specjalista ds. rozliczeń, Specjalista ds. roszczeń oraz Technolog;
wykonujące czynności wchodzące w zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy
oraz Personel Pomocniczy, tj. czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne wskazane w
pkt. 2.1. OPZ.
Powyższe osoby od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne do wydania ostatniego
Świadectwa Przejęcia, mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego
etatu, tzn. będą pełnili obowiązki we wszystkie dni robocze w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż:
w Okresie Projektowania Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej,
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej, Specjalista ds. rozliczeń,
Specjalista ds. roszczeń zatrudnieni maj być w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu, tzn. będą
pełnili obowiązki w co najmniej połowę dni roboczych w miesiącu,
Technolog, przez okres realizacji usługi, do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia, ma być
zatrudniony w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac zgodne
z § 11 ust. 4-7 wzoru umowy.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
§ 31 ust. 1 wzoru umowy.
Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami używa się pojęcia Konsultant, należy przez to
rozumieć Wykonawcę.
Uzyskano współfinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020 PRIORYTET: IV Infrastruktura drogowa dla miast DZIAŁANIE: 4.2 - Zwiększenie
dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

8.

Rodzaj zamówienia: usługa.

9.

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie

10.
a)
b)
c)

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71 24 70 00-1
nadzór nad robotami budowlanymi (główny kod);
71 54 00 00-9
usługi zarządzania budową
71 24 80 00-8
nadzór nad projektowaniem i dokumentacją.

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:
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 usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej:
a)
1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min.
G o wartości robót co najmniej 60.000.000,00 zł netto, oraz
b)
1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 20 m
mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,
- potwierdzone dowodami określającym czy usługi te zostały wykonane należycie.
UWAGA:
I.
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy:
a)
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji mniejszej ilości zadań niż
określona w pkt 5.1.1 SIWZ pod warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy prac
spełniające wszystkie wymagania pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SIWZ;
b)
wiedza i doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmują szerszy zakres od
wymaganego w pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SIWZ;
Zamawiający wymaga, aby wykazie usług (wg załącznika nr I.4 do SIWZ)
wyodrębnione zostały zakres i wartość wykonanych usług spełniających wymagania
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IV.

V.

VI.
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pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych
wielozakresowych zadań;
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna
usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego;
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC),
Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na
świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług
nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia);
Przez obiekt mostowy, o którym mowa w pkt 5.1.1.b) SIWZ Zamawiający rozumie
obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z
późn. zmianami);
Za drogę lub ulicę. o której mowa w pkt 5.1.1.a) Zamawiający uzna drogę lub ulicę w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1440 ze zm.);
Przez drogę klasy co najmniej G, o której mowa w pkt 5.1.1.a) SIWZ Zamawiający
rozumie drogę klasy G w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 – tekst
jednolity). Na potrzeby potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego drogi lub ulicy
klasy co najmniej G Zamawiający uzna również drogi klasy GP, A lub S.

11.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną
przez Wykonawcę osoby odpowiedzialne za świadczenie usług i kontrolę jakości, w tym co
najmniej:
1)
Inżynier kontraktu posiadający:
a)
minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę,
przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu
Budowlanego o wartości robót co najmniej 60.000.000,00 zł netto każde na
stanowisku/stanowiskach:
Inżyniera Kontraktu lub
Dyrektora kontraktu lub
Inżynier rezydenta lub
Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub
Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz
posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera,
oraz
b)
60 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach samodzielnych lub
kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w ramach inwestycji
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego
2)
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej posiadający minimum 24
miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę
lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. G o wartości robót co najmniej
60.000.000,00 zł netto każde na stanowisku/ stanowiskach:
Kierownika budowy lub
Kierownika robót drogowych lub
Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub
Inżyniera Kontraktu lub
Inżyniera Rezydenta.
3)
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej posiadający minimum 24
miesiące doświadczenia przy realizacji co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla
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klasy A oraz długości całkowitej obiektu minimum 20 m mierzonej pomiędzy skrajnymi
dylatacjami obiektu na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika budowy lub
Kierownika robót mostowych lub
Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej lub
Inżynier Kontraktu lub
Inżyniera Rezydenta.
Specjalista ds. rozliczeń posiadający:
minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie
proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń na stanowisku/stanowiskach
ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont
Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 60.000.000,00 zł netto każde,

albo
b)
minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie
proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń przy zarządzaniu, z ramienia
Inwestora, realizacją, min. 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub
ulic klasy min. G o wartości robót co najmniej 60.000.000,00 zł netto każde na
stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora jednostki organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji w jednostce
organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji w jednostce
organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Kierownika Projektu w jednostce organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Specjalisty do spraw rozliczeń w jednostce organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako
inwestor.
5)
Specjalista ds. roszczeń posiadający:
a)
minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie
proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań
obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub
remontem Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 60.000.000,00 zł netto każde,
na stanowisku/stanowiskach:
stanowisku ds. roszczeń lub
Inżyniera Kontraktu lub
Inżyniera Rezydenta lub
Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz
posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.
albo
b)
minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie
proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy zarządzaniu, z ramienia
Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont
dróg lub ulic klasy min. G o wartości robót co najmniej 60.000.000,00 zł netto każde (wytyczna:
50% wartości szacunkowej lecz nie więcej niż 200 mln PLN netto) na stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora jednostki organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji w jednostce
organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji w jednostce
organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Kierownika Projektu w jednostce organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe jako inwestor lub
Specjalisty do spraw analizy roszczeń w jednostce organizacyjnej, która realizuje drogi krajowe
jako inwestor.
6)
Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej drogowej
posiadający:
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minimum 10 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie
dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min. G o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 6,5 km na
stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta lub
Projektanta Drogowego lub
Kierownik Zespołu Projektowego

albo
b)
doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji
projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. G o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 6,5 km na
stanowisku/stanowiskach:
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub
Weryfikatora dokumentacji projektowej robót drogowych.
7)
Główny Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inżynieryjnej mostowej
posiadający:
a)
minimum 10 miesięcy doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej składającej
się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę co najmniej 1 obiektu
mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz długości całkowitej obiektu minimum 20 m
mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta lub
Projektanta Mostowego lub
Kierownik Zespołu Projektowego
albo
b)
doświadczenie przy sprawdzeniu dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z
projektu budowlanego na budowę lub przebudowę co najmniej 1 obiektu mostowego o
obciążeniu dla klasy A oraz długości całkowitej obiektu
minimum 20m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Weryfikatora dokumentacji projektowej lub
Weryfikatora dokumentacji projektowej robót mostowych.
8)
Technolog posiadający Minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji 1
lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G o wartości
robót co najmniej 60.000.000,00 zł netto każde, które dotyczyły budowy lub przebudowy dróg
lub ulic z nawierzchnią bitumiczną, na stanowisku/ stanowiskach:
Główny Technolog lub
Technolog lub
Inspektor Nadzoru ds. materiałowych lub
Główny Specjalista ds. technologii i materiałów lub
Kierownik Laboratorium lub
Naczelnik Wydziału Technologii.
UWAGA:
I.
Przez obiekt budowlany o którym mowa w pkt 5.1.2.1), 4)-5) SIWZ należy rozumieć
budynek, budowlę, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych:
przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe,
elektrownie; obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze
zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi,
podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa;
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.271.104.4.2018

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

ogłoszenie o zamówieniu

Jako opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt
5.1.2.6)-7) SIWZ należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru
dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu;
Przez drogę klasy co najmniej G, o której mowa w pkt 5.1.2.4)-6),8) SIWZ
Zamawiający rozumie drogę klasy G w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 r. poz. 124 – tekst jednolity). Na potrzeby potwierdzenia spełnienia warunku
dotyczącego drogi lub ulicy klasy co najmniej G Zamawiający uzna również drogi
klasy GP, A lub S.
Jako zakończone zadania, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ należy rozumieć zadania
dla których wystawiano co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisano Protokół odbioru robót lub
równoważny dokument (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia);
Przez obiekt mostowy, o którym mowa w pkt 5.1.2.3) i 7) SIWZ Zamawiający rozumie
obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z
późn. zmianami);
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż
jednej funkcji spośród wymienionych w pkt 5.1.2 SIWZ;
W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego
wykonania przez Wykonawcę określonych w pkt 13.5 SIWZ, Wykonawca nie może
powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w pkt 6
SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.1.2.1)-5) i 8) SIWZ.

11.1.3. sytuacji finansowej tj. posiadają lub posiadali w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
300.000,00 zł;
11.1.4. sytuacji ekonomicznej, tj. posiadają lub posiadali Średni roczny przychód za ostatnie trzy
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie
„Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż
1.200.000,00 zł.
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,
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
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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.
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 JEDZ wg załącznika Nr I.2 do SIWZ sporządzony w postaci elektronicznej i
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zachowaniem pkt 26.8) 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
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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 usług wykonanych okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane
wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, 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 i kontrolę jakości 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 banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie
spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.3. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dopuszcza się złożenie innego dokumentu, który
w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunku pkt 5.1.3. SIWZ;
4)
sprawozdanie finansowe, albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagana jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres - na
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.4. SIWZ;
5)
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;
6)
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;
7)
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;
8)
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.4 do SIWZ.
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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
złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono
tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
3)
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, z zachowaniem pkt 26.8) 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 7.3.5) – 7.3.8) 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.
13.

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

14.
-

Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie prac – po podpisaniu umowy, od daty wyznaczonej poleceniem Kierownika
Projektu w Powiadomieniu o Dacie Rozpoczęcia (zgodnie z Umową);
zakończenie prac – do 30 marca 2025 r.

15.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

16.

Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

17.

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

18.

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.

19.

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

20.

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
29 listopada 2018 roku do godz. 10:00.
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21.

Otwarcie ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 roku do godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810.

22.
-

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
cena oferty - 60%;
doświadczenie personelu Konsultanta – 40%;

23.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.

24.

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

25.

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.

26.

Przeprowadzenie aukcji elektronicznej: nie.

27.

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

28.

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;
Uzyskano współfinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020 PRIORYTET: IV Infrastruktura drogowa dla miast DZIAŁANIE: 4.2 - Zwiększenie
dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego;
oferty należy złożyć w języku polskim.

1)
2)

3)
29.

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.

30.

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

31.

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

32.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 15 października 2018 r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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