
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.25.2019
nr kor.:

Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych
na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania

Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.

Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachZDM.26.21.2018ul. Płowiecka 31Gliwice44-121PolskaOsoba do kontaktów:
Joanna LattaTel.: +48 323008635E-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Faks: +48 323008699Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
podadresem: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną
zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice
wrazz utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa system
Numer referencyjny: ZDM.26.25.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
50232200
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice
wrazz utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów
służącychdo obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.
1.1). Zmówienia o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) awaryjne i bieżące naprawy, remonty, modernizacja infrastruktury IT , sygnalizacji świetlnych, tunelu
iurządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice
b) konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz
z utrzymanieminfrastruktury Centrum Sterowania Ruchem
c) konserwacja systemów służących do obsługi tunelu i urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej



TrasyŚrednicowej na terenie miasta Gliwice
dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ wraz z załącznikami
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233294
50334400
50332000
50710000
50532000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice
wrazz utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów
służącychdo obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.
1.1). Zmówienia o którym mowa w ust. 3 obejmuje w szczególności:
a) awaryjne i bieżące naprawy, remonty, modernizacja infrastruktury IT , sygnalizacji świetlnych, tunelu
iurządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice
b) konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz
z utrzymanieminfrastruktury Centrum Sterowania Ruchem
c) konserwacja systemów służących do obsługi tunelu i urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej
TrasyŚrednicowej na terenie miasta Gliwice
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich niezbędnych prac zgodnie z SIWZ,
Opisemprzedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 – Czas naprawy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – STWIORB
Załącznik nr 4 – Wykaz sygnalizacji świetlnych
Załącznik nr 5 – DTR
Załącznik nr 6 – Raport z wykonanych prac serwisowych w ciągu DTŚ
Załącznik nr 7 – Wykaz urządzeń sterowania ruchem drogowym w ciągu DTŚ
Załącznik nr 8 – Wykaz kamer monitoringu oraz wideodetekcji w ciągu DTŚ
Załącznik nr 10 – Dane techniczne tunelu drogowego zlokalizowanego w ciągu DTŚ
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP tj. zamówienia
polegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym. Zakres ewentualnego
zamówieniania przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach
zamówienia podstawowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24



Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP tj. zamówienia
polegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym. Zakres ewentualnego
zamówieniania przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach
zamówienia podstawowego.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy (bądź do wyczerpania środków jakie
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia określonych w §5 ust. 1 pkt 5 umowy, w zależności
od tego co nastąpi wcześniej)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100),
zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14 SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: • oświadczenie złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy2014/24/UE, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia.
2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp.
• zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
• zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące



przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
• oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.
zm.),
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w niniejszym punkcie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać zrealizowanie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościj
est krótszy w tym okresie co najmniej
a) jednego zamówienia polegającego na utrzymaniu i serwisowaniu systemów służących do obsługi tunelu
o długości min. 400 m przez okres minimum 6 miesięcy.
b) jednego zamówienia polegającego na przebudowie, budowie lub remoncie sygnalizacji świetlnej o wartości
minimum 500 000,00 zł brutto.
c) jednego zamówienia polegającego na wykonywaniu konserwacji i awaryjnych remontów co najmniej 55
szt.sygnalizacji świetlnych (na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych) przez okres minimum 12
miesięcy.
d) jednego zamówienia polegającego na utrzymaniu i serwisowaniu Systemu Zarządzania Ruchem
na minimum50 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną przez okres minimum 12 miesięcy.
W/w zamówienia mogą być wykazane jako wykonane oddzielnie lub łącznie na jednym zadaniu.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
będą rozpatrywane łącznie.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji:
a) Samochód serwisowy dla potrzeb utrzymania całodobowego pogotowia technicznego - 1 szt.;
b) Platformę (zwyżkę małogabarytową) - samochód z podnośnikiem koszykowym - 1 szt.;
c) Agregaty prądotwórcze (min parametry: moc si lnika: 6 KM; moc ciągła: 2000 W; napięcie:
230V;zabezpieczenie przeciążeniowe: tak) - 2 szt.;
d) Aktywne oznakowania pasa drogowego (tablica zamykająca U-26) ciągnione na przyczepie wraz z dwoma
lampami ostrzegawczymi - 2 kpl.;
e) Sprzęt do szybkiego oznakowania - zmiany organizacji ruchu w trakcie awarii (sierżant- 2 szt.,
znakiU21a-100 szt., U21b-50 szt., U21a/b- 20 szt., lampki ostrzegawcze żółte i czerwone - 10 szt., B-33 - 40
km/h - 2szt., B-25 -2szt, A-14 -2 szt., A 12a i b - 2 szt., B-42 -2 szt.) - 2 kpl
f) Zadaszone, dozorowane pomieszczenie magazynowe o pow. co najmniej 400 m2 przeznaczone
do przechowywania znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, elementów sygnalizacji świetlnych -
1szt.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem osób,
które odbyły odpowiednie szkolenia i posiadają odpowiednie kwalifikacje w szczególności:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, licząc od daty uzyskania uprawnień.
b) kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych i minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
licząc od daty uzyskania uprawnień
c) Specjalista ds. telekomunikacji posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej przez minimum 5 lat, licząc od daty uzyskania uprawnień.
d) co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia SEP powyżej 1 kV w zakresie eksploatacji "E" lub inne
równoważne;
e) co najmniej 2-ch pracowników posiadających uprawnienia SEP powyżej 1 kV w zakresie upoważniające



do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru "D" lub inne równoważne,
f) co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie) w zakresie Systemów Wentylacji Pożarowej lub
inne równoważne;

ciąg dalszy wymagań poniżej:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

ciąg dalszy :
g) co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie) w zakresie Systemów Sygnalizacji Pożarowej lub
inne równoważne;
h) co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie) w zakresie Dźwiękowych Systemów
Ostrzegawczych lub inne równoważne;
i) co najmniej 4 osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem wynikające z przepisów Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U.Nr 123 poz. 840) lub równoważne,
j) co najmniej 1 osobę z wykształceniem o specjalności inżynieria ruchu lub systemy sterowania ruchem lub
inne równoważne,
k) co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat FLIR Certified System Engineer
l) co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikaty Milestone Certified Integration Technician oraz
MilestoneCertified Design Engineer.
m) co najmniej jedną osobę posiadającą certyf ikat SWARCO TECHNOLOGY APS w zakresie
instalacji,programowania i utrzymanie sterowników ITC oraz ITC2.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r.poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże
do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia
budowlane,winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), dopuszcza się także kwalifikacje
równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a
ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:
• wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane,
• wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie dysponowania.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych



III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy i warunkami zamówienia. (informacje zawarte w SIWZ i dokumentach
na stroniehttp://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne)
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalif ikacji zawodowych pracowników wyznaczonych
do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna),
otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.1.2) / III.1.3):



- wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art.86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje
dotyczące co najmniej:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
w  o d n i e s i e n i u  d o  w a r u n k ó w  d o t y c z ą c y c h  w y k s z t a ł c e n i a ,  k w a l i f i k a c j i  z a w o d o w y c h  l u b
doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie
o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące
na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów
wymienionych wpkt. III.1.2) / III.1.3)
Szczegółowe zapisy dotyczące dokumentów i nie tylko znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami dostępnymi
na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17AWarszawa
9 / 9
02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu
stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo
w terminie 15dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego,także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp -
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.



VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań ul. Postepu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48
224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Główny Specjalista

12-09-2019 r.  Joanna Latta
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki ZDM Gliwice

12-09-2019 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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