
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.19.2020
nr kor.:

Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Utrzymanie Dróg na terenie Miasta Gliwice

Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.22.2020Adres
pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo:
PolskaOsoba do kontaktów: Joanna LattaE-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48
323008699
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
pod adresem: https://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 za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Utrzymanie Dróg na terenie Miasta Gliwice
Numer referencyjny: ZDM.26.19.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje zadania:
1) Zadanie nr 1 – Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice.
2) Zadanie nr 2 – Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)



Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 1 – Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice.
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice.
1) przedmiotem zamówienia są roboty związane z utrzymaniem dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich
oraz innych urządzeń i budowli związanych z siecią dróg publicznych dla których Zamawiający jest zarządcą
w ilości 430,68 km. W tym dróg krajowych 41,06 km, wojewódzkich 34,22 km, powiatowych 125,6 km,
gminnych 229,80 km,
2) zamówienie o którym mowa w pkt. 1) będzie polegać na wykonywaniu remontów kompleksowych
i cząstkowych, ogólnie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zgodzie
na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2018 r. poz.1474) wszelkiego rodzaju
nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów, obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych,
porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej sieci dróg.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / 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 dla każdego zadania. Zakres

ewentualnego zamówienia nie 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
przeznaczonych na realizację zamówienia (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 2 – Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 – Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.
1) przedmiotem zamówienia są roboty związane z utrzymaniem dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich
oraz innych urządzeń i budowli związanych z siecią dróg niepublicznych dla których zarządcą jest Miasto
Gliwice.
2) zamówienie o którym mowa w pkt. 1) będzie polegać na wykonywaniu remontów kompleksowych
i cząstkowych, ogólnie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę wszelkiego rodzaju
nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów, obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych,
porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej przez miasto Gliwice sieci dróg
niepublicznych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / 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 dla każdego zadania. Zakres
ewentualnego zamówienia nie 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
przeznaczonych na realizację zamówienia (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).
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.
Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne
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. 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, zaświadczenie właściwej
terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, wykaz robót budowlanych,
wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia.
D o d a t k o w e  i n f o r m a c j a  s ą  z a w a r t e  w  S I W Z  n a  s t r o n i e
https://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunku:
1. Wykonawca musi wykazać że wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla zadania nr 1:
1) Jedno zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o łącznej długości co najmniej 400 km
przebiegających przez miasta o liczbie ludności powyżej 150 tysięcy przez okres min. 1 roku w ramach
którego utrzymywał również całodobowe pogotowie techniczne,
oraz 2) Jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji drogi o długości min 1 km oraz
wartości min 4.000.000,00 zł, w ramach którego była wykonywana budowa, przebudowa, modernizacja zatoki
autobusowej, chodników, dróg rowerowych, skrzyżowania typu rondo.
oraz 3)Wykazać zrealizowanie wszystkich niżej wymienionych robót wykonanych ciągu jednego dobrowolnie
wybranego roku kalendarzowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) układanie nawierzchni z betonu asfaltowego min. 50 000 m2 b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
min. 25 000 m2 c) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego min. 25 000 m2 d) frezowanie nawierzchni
asfaltobetonowych min. 30 000 m2 e) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa) min. 500 mb. f) wykonanie
lub remont przepustów rurowych w ilości min. 50 mb. g) remont,(lub budowa lub przebudowa) obiektu
mostowego w ilości min. 2 szt.
Dla zadania nr 2: Wykazać zrealizowanie wszystkich niżej wymienionych robót wykonanych ciągu jednego
dobrowolnie wybranego roku kalendarzowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) układanie nawierzchni z betonu asfaltowego min. 5 000 m2 b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
min. 5 000 m2 c) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego min. 5 000 m2 d) frezowanie nawierzchni
asfaltobetonowych min. 3000 m2 e) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa) min. 50 mb. f) wykonanie lub
remont przepustów rurowych w ilości min. 30 mb. g) remont,(lub budowa lub przebudowa) obiektu mostowego
w ilości min. 1 szt.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia musi
spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionymi pełnosprawnymi narzędziami, urządzeniami
i wyposażeniem:
Dla zadania nr 1: 1)Koparko -ładowarka - 3 szt , 2)Walec 9 t - 2 szt,3)Walec wibracyjny samojezdny 10 t -2 szt
4)Walec ogumiony co najmniej 12 t - 2 szt 5)Walec wibracyjny stalowy 1,6 t -1 szt 6)Walec stalowy ciężki 13 t -
1 szt 7)Ładowarka jednonaczyniowa kołowa - 1 szt 8)Frezarka do nawierzchni bitum. o szer.1 m i gł.
frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę - 1 szt 9)Frezarka do nawierzchni bitum. o szer.2
m i gł. frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę - 2 szt 10)Rozkładarka mas bitum. szer.



min.7 m na gąsienicach posiadająca pełną elektronikę -3 szt 11)Rozkładarka mas bitum. szer. min.7 m
na kołach posiadająca pełną elektronikę- 1 szt 12)Rozkładarka mas bitum. szer. do 3 m na gąsienicach
wyposażona w pełną elektronikę -1 szt 13)Skrapiarka do bitumu na podwoziu samojezdnym - 1 szt
14)Samochód samowyładowczy min. 5 t - 3 szt 15)Samochód samowyładowczy min.10 t - 4 szt 16)Samochód
skrzyniowy min.5 t - 2 szt 17)Recykler do asfaltobetonu - 6 szt 18)Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności
min.200t/h -1 szt 19)Plac składowy utwardzony (magazynowy) wraz z obiektem zadaszonym o powierzchni
min. 500 m2 i kubaturze min. 2.000 m3 służący do składowania i przechowywania materiałów stanowiących
własność zamawiającego, o powierzchni 25 000 m2, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (ogrodzony
i chroniony, wyposażony w monitoring wizyjny) z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia 60 ton z możliwością
wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji - 1 szt.
Dla zadania nr 2: 1)Koparko -ładowarka - 1 szt 2)Walec wibracyjny samojezdny 10 t -1 szt 3)Walec ogumiony
co najmniej 12 t - 1 szt, cd poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

cd.
4)Walec wibracyjny stalowy 1,6 t -1 szt
5)Ładowarka jednonaczyniowa kołowa - 1 szt
6)Frezarka do nawierzchni bitum. o szer.1 m i gł. frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę -
1 szt
7)Rozkładarka mas bitum. szer. min.7 m na gąsienicach posiadająca pełną elektronikę -1szt
8)Skrapiarka do bitumu na podwoziu samojezdnym - 1 szt
9)Samochód samowyładowczy min. 5 t - 1 szt
10)Samochód samowyładowczy min.10 t - 2 szt
11)Recykler do asfaltobetonu - 1 szt
12)Plac składowy utwardzony (magazynowy) służący do składowania i przechowywania materiałów
stanowiących własność zamawiającego, o powierzchni 5 000 m2, zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich
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(ogrodzony i chroniony, wyposażony w monitoring wizyjny) z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia 60 ton
z możliwością wydruku kwitu dla potrzeb - 1 szt.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał dotyczący posiadania narzędzi, urządzeń
i wyposażeniem podlega sumowaniu.
Dla zadania nr 1
a) jedną osobę na stanowisko kierownika budowy, spełniającą następujące wymagania:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń
-doświadczenie zawodowe - co najmniej 10 lat od daty uzyskania uprawnień,
-doświadczenie przy realizacji co najmniej 3 zadań obejmującego utrzymanie dróg, ulic i chodników na sieci
dróg publicznych miast o łącznej długości co najmniej 200 km na stanowisku Kierownika Budowy,
b)2 osoby do kierowania robotami drogowymi z uprawnieniami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń,
c) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów mostowych (w
specjalności np. mostowej, konstrukcyjno - budowlanej, konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie mostów) bez
ograniczeń,
d) 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
e) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) 5 osób posiadających uprawnienia do podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem ruchem
drogowym, 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
Dla zadania nr 2:
a)1 osobę do kierowania robotami kierownik budowy, spełniającą następujące wymagania:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy
o wartości 500 000,00 zł brutto na stanowisku kierownika budowy,
b)1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów mostowych (w
specjalności np. mostowej, konstrukcyjno - budowlanej, konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie mostów) bez
ograniczeń,
c)2 osoby posiadających uprawnienia do podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem ruchem
drogowym 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,
d o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  s ą  z a w a r t e  w  S I W Z  d o s t ę p n e j  n a  s t r o n i e



https://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Z g o d n i e z w z o r e m u m o w y i w a r u n k a m i z a m ó w i e n i a . I n f o r m a c j e z a w a r t e n a s t r
o n i e
http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
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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: 09/09/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2020
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2020
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 mniPortalu i dokonywane jest 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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)



Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla części 1 - 1.000.000,00 zł (jeden milion zł 00/100) ,
dla części 2 - 100.000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100),
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 4. 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 11 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 odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,
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 powyżej.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod
pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod
pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +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 15 dni
- 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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postepu
17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Główny Specjalista

03-08-2020 r.  Joanna Latta
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

03-08-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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