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budowy parkingu i placu zabaw

Numer ogłoszenia: 73300 - 2016; data zamieszczenia:  31.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. ks. J. Popiełuszki 3,

62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +48 62 7664360, faks +48 62 7663140.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.tbs.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dokończenie zadania pn.: Budowa zespołu dwóch

budynków wielorodzinnych w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 49-51 - w zakresie budowy parkingu i placu

zabaw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

dokończenie zadania pn.: Budowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej

49-51 - w zakresie budowy parkingu i placu zabaw - w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót, o których mowa w pkt 4.5.a)-f) SIWZ. 2. Zakres rzeczowy obejmuje w

szczególności: wykonanie niezbędnych robót: pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, oraz

robót ziemnych koparkami, wraz z transportem urobku samochodami poza teren budowy, profilowanie i

zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu, wykonanie

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie pod krawężniki betonowe, ław z betonu z oporem, montaż krawężników betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej, montaż krawężników betonowych łukowych na podsypce cementowo-piaskowej o

promieniu do 10 m , wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;
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naprawa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na istniejącej podbudowie - tj. przełożenie kostki na

powierzchni do 100 m²; uzupełnienie powierzchni chodników w nawiązaniu do istniejącego projektu poprzez

wykonanie: niezbędnych robót ziemnych koparkami, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości na podsypce cementowo - piaskowej , rowków pod obrzeża i

ławy, ław pod obrzeża betonowe z oporem; wykonanie z kostki brukowej betonowej stopni schodów wyjścia z

parkingu w kierunku wejść do klatek schodowych - szt.3; wykonanie wzmocnienia skarpy poprzez wykorzystanie

prefabrykowanych kątowników podporowych, kostki ażurowej , oraz kostki brukowej betonowej grubości 6 cm;

wykonanie niezbędnego oznakowania drogowego poziomego i pionowego dla wszystkich miejsc parkingowych i

drogi dojazdowej; wykonanie powierzchni trawiastej poprzez: oczyszczenie terenu wraz z utylizacją, plantowanie

terenu równiarkami samojezdnymi, rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu, wykonanie trawników dywanowych

siewem na gruncie z nawożeniem i pielęgnacją, wszystkie prace związane z wykonaniem powierzchni trawiastej

należy przeprowadzić również na skarpach, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na tereny trawiaste typu

(Nie deptaj trawników!) szt.6 ; wykonanie robót z branży elektrycznej w zakresie oświetlenia linii kablowej

niskiego napięcia: kopanie i zasypywanie rowów pod kable, układanie kabli z wykorzystaniem rur osłonowych,

zagęszczanie nasypów w miejscu wykonanych rowów pod kable, montaż słupów aluminiowych z montażem

złącza oraz opraw oświetlenia zewnętrznego - dostosować do już istniejących na Osiedlu dwóch budynków

mieszkalnych przy ul.Hanki Sawickiej 49-51, wykonanie przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki,

mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych dla zamontowanych słupów oświetleniowych,

wykonanie niezbędnych badań i pomiarów instalacji elektrycznej; wykonanie robót instalacji kanalizacji

deszczowej w zakresie: regulacji istniejących włazów żeliwnych i wpustów deszczowych wraz z uzupełnieniem

dostawy i montażu koniecznych elementów, montażu kominów włazowych z kręgów betonowych, czyszczenie

istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów które są przewidziane do modernizacji wraz ze

sporządzeniem protokołu technicznego potwierdzającego poprawność wykonania tych czynności, obniżenie

posadowienia włazu żeliwnego przy studni D15 do poziomu terenu, wykonanie na długości 50 m drenażu

liniowego z rury drenarskiej min. fi 200 w oplocie z filtrem z włókna kokosowego na warstwie piasku o grubości 5

cm i obsypanego grubym żwirem na geowłókninie; wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem: piaskownica

modułowa składana 205 x 205cm szt.1, huśtawka łańcuchowa podwójna szt.1, huśtawka wagowa podwójna

szt.1, ławka betonowa do wkopania z oparciem szt.2, kosz na śmieci betonowy 80lit. na worki - szt.1, regulamin

placu zabaw - szt.1, nawierzchnia piaskowa całego wygrodzonego placu zabaw o grubości min. 30cm,

ogrodzenie wokół placu zabaw: system panelowy o wysokości 100-110 cm ocynkowany ogniowo i malowany

proszkowo, otwór wejściowy stanowiący bramkę samozamykającą ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo,

stojak na rowery dwustanowiskowy do wkopania - szt.1; wykonanie obsługi geodezyjnej podczas realizacji robót

budowlanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej

branży drogowej, elektrycznej i instalacji kanalizacji deszczowej; 3. Wykonawca w ramach przedmiotu

zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji i zabezpieczenia placu budowy,

zapewnienia obsługi geodezyjnej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania dokumentacji

powykonawczej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
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przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, realizacji warunków określonych w opiniach organów,

uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do

obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

uzyskanie decyzji organów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. We

wszystkich czynnościach odbiorowych zobowiązany jest uczestniczyć kierownik budowy reprezentujący

wykonawcę. 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą w 2

egzemplarzach i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach. 5. Szczegółowy zakres prac

określony został w SIWZ i jej załącznikach.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1,

45.23.24.10-9, 37.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie dotyczy. Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN polegającej

na budowie powierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, która została wykonana w sposób

należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Nie dotyczy. Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy: 1) wskażą osobę (kierownika budowy), która

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, 2) wskażą osobę (kierownika robót), która posiada uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3) wskażą osobę (kierownika

robót), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie

z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in.

ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie dotyczy. Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa wyżej tylko takie roboty

budowlane, które potwierdzą  spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.3.2) ogłoszenia wraz ze
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złożeniem dowodów (w  tym poświadczeń)  czy  roboty  te  zostały  wykonane w sposób należyty  oraz

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;;

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej
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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 pk t III.5)

1)wypełniony Formularz oferty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ lub na nim; 2)dowód

wniesienia wadium; 3)w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające

jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - poświadczenie notariusza musi zostać

załączone w oryginale); 4)w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie

zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wymagane jest załączenie dokumentu

pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w

postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez notariusza - poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale); 5) w sytuacji gdy

wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie)

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien

wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie

odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w

tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści powyższego dokumentu, podpisanego przez osobę

uprawnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, musi jasno wynikać: a) jaki jest

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w tym czego dotyczy zobowiązanie np. rodzaj i ilość

oddawanych do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego,

osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane

zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia i na czym będzie polegało

dysponowanie nim, c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu

zamówienia (dotyczy w szczególności warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia).

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 - 90

2 - OKRES GWARANCJI I ROZSZERZONEJ RĘKOJMI - 10

IV.2.2)
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przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zawarte w projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tbs.kalisz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie Zamawiającego

przy al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu. - za opłatą 59,60 PLN , lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym

(przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki ponosi Wykonawca).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.04.2016

godzina 11:00, miejsce: siedziba Zamawiającego przy al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie informacji oraz

korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień pisemnie lub faksem - wyłącznie na nr faksu +48 62 766

31 40, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą

elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,

Zamawiający domniema (przyjmuje), że pismo (dokument) wysyłany przez Zamawiającego na numer faksu

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią

pisma. 4. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w

innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych. 5. W przypadku konieczności uzupełnienia przez

Wykonawcę dokumentów - Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione (pod rygorem nieważności), jeżeli

zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym w formie określonej w pkt 9 i 10 SIWZ, a

w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza (pod rygorem nieważności). 6. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi metodą:

spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w

dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest

zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia każdy z wykonawców (w tym: członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) nie może podlegać

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Warunki określone w pkt
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III.3) ogłoszenia mogą zostać spełnione łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia. 7. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu

średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej

waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia

przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Numer konta, na

jaki należy wnieść opłatę za SIWZ: BGK 40 1130 1033 0018 7964 5820 0001. 9. Osobą uprawnioną do

porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dariusz Walisiak, tel. +48 62 766 43 60.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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