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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158010-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty w zakresie naprawy dróg
2015/S 088-158010
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28, Osoba do kontaktów: Beata Kozioł, Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna
Pietuch, Wrocław 50-425, POLSKA. Tel.: +48 713917233. Faks: +48 713917110. E-mail: iz@dsdik.wroc.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-117546)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233142, 45233140, 45233141, 45233252, 50232000, 90000000, 90600000, 90620000, 90610000
Roboty w zakresie naprawy dróg
Roboty drogowe
Roboty w zakresie konserwacji dróg
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Usługi odśnieżania
Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
A.
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonał min. 2zadania, polegające na
budowie i/lub przebudowie drogi klasy min. G (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.) o długości minimum 10km każde wykazane zadanie wraz z podaniem rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania,
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b) załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposóbnależyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowoukończone.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu robót
budowlanych i przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/innych dokumentów wg zasady spełnia /nie spełnia.
B.
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonujemin. 1 usługę
polegającą na utrzymaniu lub zarządzaniu i utrzymaniu drogi klasy min. G (w rozumieniuRozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 zezm.) przez okres min. 2 lat, o wartości nie mniejszej
niż 2 mln złotych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została
wykonana oraz załączy dowody, czy zostaławykonana lub jest wykonywana należycie.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazuusług i
przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/innych dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.
b) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 1 usługę polegającą
na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy i/lub projektbudowlano-wykonawczy)
w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. G (w rozumieniu RozporządzeniaMinistra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.) o długości niemniejszej niż 10 km wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychusługi zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy została
wykonana należycie.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazuusług i
przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/innych dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
A. wykaże dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy robót drogowych:
a) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościdrogowej lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów,
b) posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy robót drogowych oddaty
uzyskania uprawnień,
c) posiadającą doświadczenie w ciągu ostatnich pięciu lat w kierowaniu budową lub przebudową drogi klasymin. G o
długości min. 3km, przy czym przez kierowanie budową lub przebudową rozumie się pełnienie funkcjikierownika budowy
przy jednej inwestycji w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy,
d) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,
e) oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymaganeuprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazuosób i
przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i oświadczeniawg zasady
spełnia / nie spełnia.
B.
wykaże dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Projektanta:
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a) posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające imuprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w projektowaniu od daty uzyskania uprawnień,
c) która wykonała min. 2 dokumentacje projektowe w ciągu ostatnich pięciu lat (PB lub PW lub PB i PW) drogiklasy min.
G o długości min. 3 km każda wykazana dokumentacja,
d) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,
e) oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymaganeuprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazuosób i
przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i oświadczeniawg zasady
spełnia / nie spełnia.
C.
wykaże dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Projektanta Mostowego:
a) posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające imuprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w
projektowaniu od daty uzyskania uprawnień,
c) wykonała min. 2 dokumentacje projektowe w ciągu ostatnich pięciu lat (PB lub PW lub PB i PW) obiektumostowego o
rozpiętości min. 1,5 m każda wykazana dokumentacja,
d) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,
e) oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymaganeuprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazuosób i
przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i oświadczeniawg zasady
spełnia / nie spełnia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
wykaże dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości min. 200 000 000 zł(dwieście
milionów złotych).
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawieprzedłożonych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELUPOTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCHWYMAGANYCH DOKUMENTÓW
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:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składaniawniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania orazz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane wsposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowoukończone,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównychusług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
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c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnychza świadczenie
usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należyprzedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca niezalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
g) aktualną informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiejzamiast
dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. b-g, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia,
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albozamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy –wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
e) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albozamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy– wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, lub przed notariuszem– wystawione nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, z tym że w przypadkugdy miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie złożone przez właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonegodokumentu.
6. 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. oochronie
konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
7. Inne dokumenty.
a) Wypełniony i podpisany formularz wniosku,
b) Dowodami, o których mowa:
— w wykazie robót budowlanych są inne dokumenty.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaćpoświadczenia.
— w wykazie usług jest poświadczenie.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaćpoświadczenia, jako
dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy.
Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych powinno być wydanenie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniejwykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
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W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy zpoświadczenia
albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonanenienależycie, Zamawiający
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługibyły lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednioZamawiającemu.
c) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innychpodmiotów,
na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność zoryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
d) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych (jeśli dotyczy) innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnićZamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególnościprzedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie ijednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego
podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanieoraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W
sytuacji, gdy przedmiotem udostępnieniasą zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe
do samodzielnego obrotui dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia
(np. wiedza,doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu
wwykonaniu zamówienia (uczestnictwo polegające na podwykonawstwie lub uczestnictwo o innym charakterze,sposobie i
zasadach). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2bPzp, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tychzasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
e) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziałuw
postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowaniaWykonawcy
składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika onoz innych dokumentów
załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę.
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawyPZP:
f.1) należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może byćustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowegodokumentu w formie oryginału
lub kopii poświadczonej przez notariusza;
f.2) dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy,
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć każdy zWykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie;
f.3) informację o przynależności do tej samej do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawyPZP składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
g) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczbykandydatów:Sytuację ekonomiczną i finansową Zamawiający oceniać
będzie na podstawie załączonej przez Wykonawcę do wniosku informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie załączonych do wniosku
dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Do dialogu konkurencyjnego Zamawiający zaprosi maksymalnie 5
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Wykonawcówspełniających warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku, gdy liczba
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu przekroczy 5, wybór Wykonawców zaproszonychodbędzie
się w oparciu o kryteria dodatkowe. Dodatkowo punktowo oceniana będzie sytuacja finansowa Wykonawcy. Ocenie
podlegać będzie sytuacja finansowa Wykonawcy według następującej zasady: za posiadanie środków finansowych
lub zdolności kredytowej w wysokości określonej w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 200.000.000 zł Wykonawca
otrzyma 0 pkt. Za każde wykazane dodatkowe 10.000.000 zł Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt. W przypadku,
gdy Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę punktówZamawiający zaprosi do dialogu tego Wykonawcę, który w
przedstawionym doświadczeniu zawodowym wykażekomplet zadań, o których mowa w rozdziale III.2.1 punkcie 2 litera A
oraz B o najwyższej wartości.UWAGA:Zamawiający weźmie pod uwagę tylko jeden komplet zadań o najwyższej wartości.
Zamawiający dopuszcza posłużenie się przez Wykonawcę zasobami podmiotu trzeciego w celu uzyskania lepszej
punktowej oceny doświadczenia.
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji zadania: od 18 do 22 lat od daty podpisania umowy.
2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Jeżeli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg Tabeli
A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub
równoważnego dokumentu potwierdzającego datę zakończenia zadania.
4. Jeżeli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji finansowej, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg
Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.Zamawiający
udzieli odpowiedzi najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Treść zapytań ( bez ujawniania źródła zapytania ) wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
6. Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą: 90 dni.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.5.2015 (10:00)
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże co najmniej 1 komplet zadań obejmujący:
A.
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a) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonał min. 2 zadania, polegające na
budowie i/lub przebudowie drogi klasy min. G (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999
r., Nr 43, poz. 430 ze zm.) o długości minimum 10km każde wykazane zadanie wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania,
b) załączenie dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu robót
budowlanych i przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/innych dokumentów wg zasady spełnia /nie spełnia.
B.
a) wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje min. 1 usługę
polegającą na utrzymaniu lub zarządzaniu i utrzymaniu drogi klasy min. G (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.) przez okres min. 2 lat, o wartości nie
mniejszej niż 2 000 000 złotych brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługa została wykonana oraz załączy dowody, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez
usługę polegającą na utrzymaniu Zamawiający rozumie prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie tzw.
letniego i zimowego utrzymania dróg.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu usług i
przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/innych dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.
b) wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 1 usługę polegającą na
wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy i/lub projekt budowlano-wykonawczy) w
zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. G (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.) o długości niemniejszej niż 10 km wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy została
wykonana należycie.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu usług i
przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń/innych dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
A. wykaże dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy robót drogowych:
a) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy robót drogowych od daty
uzyskania uprawnień,
c) posiadającą doświadczenie w ciągu ostatnich pięciu lat w kierowaniu budową lub przebudową drogi klasy min. G o
długości min. 3km, przy czym przez kierowanie budową lub przebudową rozumie się pełnienie funkcji kierownika budowy
przy jednej inwestycji w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy,
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d) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,
e) oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i
przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i oświadczenia wg zasady
spełnia / nie spełnia.
B.
wykaże dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Projektanta:
a) posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w projektowaniu od daty uzyskania uprawnień,
c) która wykonała min. 2 dokumentacje projektowe w ciągu ostatnich pięciu lat (projekt budowlany i projekt wykonawczy i/
lub projekt budowlano-wykonawczy) drogi klasy min. G o długości min. 3 km każda wykazana dokumentacja,
d) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,
e) oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i
przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami i oświadczenia wg zasady
spełnia / nie spełnia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
wykaże dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości min. 200 000 000 zł (dwieście
milionów złotych).
Sprawdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wg zasady spełnia / nie spełnia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celupotwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz pozostałychwymaganych dokumentów
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:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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,
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, 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, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług i 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,
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d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
g) aktualną informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. b-g, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy –wystawione nie wcześniej
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
e) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy– wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.b., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem– wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.a, c, d, e, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. 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 informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
7. Inne dokumenty.
a) Wypełniony i podpisany formularz wniosku,
b) Dowodami, o których mowa:
— w wykazie robót budowlanych jest poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
— w wykazie usług jest poświadczenie.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako
dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy.
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Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia
albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
c) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów,
na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
d) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych (jeśli dotyczy) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać
czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem
udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu
i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. wiedza, doświadczenie),
taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia
(uczestnictwo polegające na podwykonawstwie lub uczestnictwo o innym charakterze, sposobie i zasadach). Podmiot,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
e) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby/osób do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę.
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawy PZP:
f.1) należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
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sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału
lub kopii poświadczonej przez notariusza;
f.2) dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy,
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie;
f.3) informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
g) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;
h) dokumenty winny być złożone w formie pisemnej.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Sytuację finansową Zamawiający oceniać będzie na podstawie załączonej przez Wykonawcę do wniosku informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
załączonych do wniosku dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Do dialogu konkurencyjnego Zamawiający zaprosi maksymalnie 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki
udziału w postępowaniu przekroczy 5, wybór Wykonawców zaproszonych odbędzie się w oparciu o kryteria dodatkowe.
Dodatkowo punktowo oceniana będzie sytuacja finansowa Wykonawcy. Ocenie podlegać będzie sytuacja finansowa
Wykonawcy według następującej zasady:
— za dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości określonej w warunkach udziału w
postępowaniu, tj. 200 000 000 PLN Wykonawca otrzyma 0 pkt;
— za każde wykazane dodatkowe 10 000 000 PLN Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt.
W przypadku, gdy Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę punktów Zamawiający zaprosi do dialogu tego Wykonawcę,
który w przedstawionym doświadczeniu zawodowym wykaże komplet zadań, o których mowa w rozdziale III.2.1 punkcie 2
litera A oraz B o najwyższej wartości.
Uwaga:
1. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko jeden komplet zadań o najwyższej wartości. Pod pojęciem „komplet zadań”
Zamawiający rozumie minimalną ilość zadań wymaganą w warunku wiedzy i doświadczenia (o których mowa w rozdziale
III.2.1 punkcie 2 litera A oraz B) o najwyższej wartości. Zamawiający zsumuje wartości wykazanych zadań. Wynik
sumowania będzie decydował o wyborze Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do złożenia oferty.
2. Zamawiający dopuszcza posłużenie się przez Wykonawcę zasobami podmiotu trzeciego w celu uzyskania lepszej
punktowej oceny doświadczenia i sytuacji finansowej.
3. Określenie „Przewidywana liczba Wykonawców: 5” oznacza 5-ciu Wykonawców.
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji zadania: od 18 do 22 lat od daty podpisania umowy.
2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Jeżeli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg Tabeli
A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub
równoważnego dokumentu potwierdzającego datę zakończenia zadania/usługi.
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4. Jeżeli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji finansowej, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg
Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający
udzieli odpowiedzi najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Treść zapytań ( bez ujawniania źródła zapytania ) wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
6. Termin związania ofertą: Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą: 90 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie/kopertach
(opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 28, Kancelaria (parter budynku) w terminie
podanym w ogłoszeniu.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
9.6.2015 (10:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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