Uniejów: Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów
Numer ogłoszenia: 8557 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów , ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, woj.
łódzkie, tel. 063 2888192, faks 063 2888192.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury polegającej na
budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury polegającej na budowie
oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
usługi polegającej na Wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa
infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów 3.
Zakres prac obejmuje: 3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulicznego w 26
miejscowościach na terenie gminy Uniejów. Dla każdej z miejscowości przewiduje się następującą
ilość opraw: Łęg Baliński- 9 sztuk Człopy 3 sztuki Wieścice 5 sztuk Wola Przedmiejska 8 sztuk Pęgów
3 sztuki Brzeziny 12 sztuk Czekaj 1 sztuka Dąbrowa 2 sztuki Felicjanów 2 sztuki Kozanki Wielkie 11
sztuk Czepów 3 sztuki Skotniki 2 sztuki Brzozówka 7 sztuk Wilamów 7 sztuk Ostrowsko 9 sztuk Góry
6 sztuk Stanisławów 6 sztuk Orzeszków Kolonia 4 sztuki Kuczki 2 sztuki Rożniatów Kolonia 10 sztuk
Wielenin Kolonia 6 sztuk Zaborów 10 sztuk Rożniatów 3 sztuki Hipolitów 7 sztuk Uniejów 65 sztuk
Lekaszyn 4 sztuki 3.2 Podane ilości opraw w poszczególnej miejscowości są ilościami szacunkowymi i
mogą ulec zmianie na etapie uzgodnień 3.3 Miejsca montażu opraw zostaną wskazane Wykonawcy
po podpisaniu umowy 3.4 Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na montaż
opraw LED na istniejącej sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż latarni z oprawą LED na nowo
wydzielonej linii pozostającej na majątku Zamawiającego. 3.5 Zakup i aktualizację mapy do celów
projektowych 3.6 Uzgodnienie z Zamawiającym i Energa Operator S.A. rozwiązań technicznych

oświetlenia. 3.7 Uzgodnienie z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. Kalisz zakresu
dokumentacji montażu opraw na istniejących słupach i linii oświetleniowej 3.8 Uzyskanie warunków
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. oddzielnie dla każdego
projektowanego ciągu oświetleniowego (miejscowości). 3.9 zgłoszenie wykonania robót
niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę w
Starostwie Powiatowym w Poddębicach (w miarę potrzeb), 3.10 Wykonanie projektu budowlanowykonawczego w ilości 6 kpl. z podziałem na ciągi oświetleniowe. 3.11 Wykonanie kosztorysów
inwestorskich w ilości 2 kpl. z podziałem na ciągi oświetleniowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 3.12 Wykonanie przedmiarów robót w
ilości 2 kpl. z podziałem na ciągi oświetleniowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 3.13 Sporządzenie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) 3.14
projektowanego oświetlenia z infrastrukturą uzbrojenia terenu w przypadku ich wystąpienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 3.15 Sporządzenie informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. 3.16 Wykonanie kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD w
formacie odczytu (doc, PDF) oraz w wersji edytowalnej 3.17 W przypadku wystąpienia konieczności
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 61 i 71 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (tekst jednolity Dz.U.
poz. 1235 z późn. zm.) wraz z raportem oddziaływania na środowisko, Wykonawca zobowiązany jest
uzyskać stosowną decyzję. 3.18 dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, 3.19 wykonania innych wymaganych opracowań lub działań
nieprzewidzianych niniejszym zakresem, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 3.20
bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych 3.21
Dokumentacja projektowa musi zawierać opis rozwiązań równoważnych dla zawartych w niej znaków
towarowych, patentów i miejsc pochodzenia, a także dla norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia 3.22 Egzemplarze opracowania należy ponumerować. Do egzemplarza Nr 1
należy dołączyć dokumenty i załączniki w oryginale, natomiast do pozostałych egzemplarzy
kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opracowania 3.23
Opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym. 3.24 Jeżeli w czasie
wykonywania opracowania akty prawne ulegną zmianie, Wykonawca opracowania będzie
zobowiązany do jego dostosowania do stanu prawnego obowiązującego w dniu przekazania
opracowania Zamawiającemu 3.25 przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej
dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas
prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 3.26
Dokumentacja projektowa winna spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów, między
innymi: a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym 3.27Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje projektowe, z
uwzględnieniem wymagań Rozporządzeń dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych
dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych,
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 3.28 Projekty budowlane i wykonawcze muszą
być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu oraz Energa Operator S.A. Na etapie sporządzania

projektu prawo do wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji przysługuje zarówno Zamawiającemu
jak i Energa Operator S.A. 3.29 Wykonawca zobowiązuje się opracować i przedstawić
Zamawiającemu oraz Energa Operator do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne na wszystkie
elementy realizowanych robót. 3.30 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji
Zamawiającego oraz Energa Operator S.A. wszystkie rozwiązania techniczne na etapie
projektowania. 3.31 Opracowania mają służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na
wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Uniejów.
3.32 Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uaktualnienia elementów przedmiotu
zamówienia w przypadku ich dezaktualizacji przed terminem ogłoszenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Uniejów. Zobowiązanie
wygasa po upływie terminu rękojmi za wady zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę, nie
krótszym niż 3 lata od daty wykonania przedmiotu umowy. 3.33 Wykonawca będzie sprawował nadzór
autorski, który będzie sprawowany przez okres trwania postępowań na wyłonienie wykonawcy na
wykonanie robót budowlanych oraz przez okres realizacji budowy oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Uniejów. Nadzór autorski będzie sprawowany bezpłatnie. 3.34 Wykonawca zobowiązuje się
przekazać Zamawiającemu kompletne uzgodnienie projektu. 3.35 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wyżej wymienioną dokumentację wraz z jej wykazem, oświadczeniem o
kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz zobowiązaniem, że w
przypadku wniesienia uwag w trakcie procedury decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
oświetleniowej, zostaną one rozpatrzone i uwzględnione bez zbędnej zwłoki na koszt opracowującego
projekt. 3.36 Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych
do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie SIWZ i załączników oraz
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 3.37 Po
rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować
co najmniej 3 spotkania celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów
związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia zmian
żądanych przez Zamawiającego, w szczególności mających na celu poprawę trwałości
przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań. 3.38 Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje uzgodnione ze wszystkimi instytucjami, których akceptacja
jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w opracowaniach. 3.39
Wszelkie materiały, uzgodnienia z instytucjami biorącymi udział w opiniowaniu przedmiotowej
dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na własny koszt. 3.40 Wykonawca zostanie
upoważniony przez Zamawiającego do uzyskania wszelkich materiałów, uzgodnień, opinii i
reprezentowania przed instytucjami w imieniu Zamawiającego. 3.41 Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich opracowań będących
przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W
szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na
następujących polach eksploatacji: a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz
broszury, zwanych dalej utworami; b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów
oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela

Zamawiającemu praw zależnych. - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), - zwielokrotnianie
utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video,
techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - wprowadzania
utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, - wyświetlanie i publiczne
odtwarzanie utworu, - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, - nadawanie za pośrednictwem satelity, reemisja, - wymiana nośników, na których utwór utrwalono, - wykorzystanie w utworach
multimedialnych, - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, wprowadzanie zmian, skrótów, - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów,
jak i lektora, - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez niego wybranym. - Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i
praw zależnych na podmiot trzeci - rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub
we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub
Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; - możliwości
reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; - użyczanie,
najmowanie, wprowadzanie do obrotu; - prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki
lub adaptacji; - sporządzanie projektów na podstawie utworu; - prawa do wykonywania robót
budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu - wykorzystywanie do opracowania
wniosków o dofinansowanie - przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii - wykorzystywanie wielokrotne utworu
do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu
ryczałtowym..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert określonego w niniejszym SIWZ. 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1 500,00 zł
(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001 w
takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XI SIWZ środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego.
Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku, prowadzącego w/w
rachunek. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu
Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący
sposób: Wadium - przetarg na wykonanie usługi dla zadania pn.: Budowa infrastruktury polegającej na
budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów nie otwierać przed 01.02.2016 r. do
godz. 10:30 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium,
winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy) a) ustalać
beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów, b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c)
określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową,
płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać
uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania
opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku niewniesienia wadium na warunkach
określonych w pkt. 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez
niego oferta zostanie odrzucona. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)
Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adresu
banku, numeru konta itp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania



oceny spełniania warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia. Za spełnienie niniejszego warunku uznane zostanie wykazanie
wykonania minimum jednej dokumentacji projektowej dla budowy / modernizacji oświetlenia
ulicznego lub drogowego. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że
usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły



spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować na
okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje
zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w Ustawa z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) tj.: - co najmniej
jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i sieci elektrycznych bez
ograniczeń lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów



obowiązujących w dniu wydania uprawnień,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

- posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 20 000,00 zł lub posiada zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 20 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana według formuły spełnia - nie spełnia Do przeliczania wszystkich wartości
finansowych określonych w SIWZ, a występujących w innych walutach niż PLN
zastosowany zostanie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w
dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs
średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut
dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym
adresem: http://www.nbp.pl/. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt VI.B.1 ÷ VI.B.3 SIWZ. Zgodnie z §
1 ust. 6 Rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) Zamawiający żąda od
Wykonawcy powołującego się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp, na zasoby innych
podmiotów przedłożenia dokumentów / informacji dotyczących: a) Zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) Charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia. Ww. informacje powinny być zawarte w dokumencie
potwierdzającym dysponowanie zasobami innych podmiotów (np. w pisemnym
zobowiązaniu innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1 Formularz ofertowy - wypełniony i
podpisany przez wykonawcę A.2 Potwierdzenie wniesienia wadium A.3 Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych A.4 Zgodnie z art. 26
ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów,
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej B.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 96



2 - Okres gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - 4

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ( w części dotyczącej przedmiotu umowy,
terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamówienia na skutek: a) działania siły wyższej b) braku możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia w pierwotnie określonym terminie, ze względu na terminy uzyskiwania
uzgodnień, decyzji c) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ
administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub
decyzji - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych
czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo
przewidziany dla danej czynności d) konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania
dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia 2) zmiany zasad finansowania zamówienia, 3) zmiany
uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich,
4) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono
zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu,
zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach 5) zajdzie konieczność zmiany
terminu wykonania przedmiotu zamówienia 6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę

wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku
podatkowego w czasie trwania umowy. 7. Za okoliczności siły wyższej uznaje się między innymi:
pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia
nie można było im zapobiec.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.uniejow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w
Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.02.2016 godzina 10:15, miejsce: sekretariat Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego
Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu
odbioru końcowego zadania. Punkty przyznawane w kryterium okres gwarancji na który Wykonawca
przedłuża okres rękojmi za wady, będą naliczane według następujących zasad : - okres gwarancji na
który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynoszący 36 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru - 0 pkt - okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady
wynoszący 42 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru - 2 pkt - okres gwarancji na który
Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynoszący 48 miesięcy od daty podpisania protokołu
odbioru - 4 pkt.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

