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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429964-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Roboty w zakresie budowy dróg
2013/S 247-429964

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łomża
Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14
Osoba do kontaktów: Marek Raszczyk, Stanisław Zabadała
18-400 Łomża
POLSKA
Tel.:  +48 862156801 / 862156802
E-mail: wydzial.pgi.oi@um.lomza.pl, s.zabadala@um.lomza.pl;zamowienia@um.lomza.pl
Faks:  +48 862156706
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lomza.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Nowogrodzkiej

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Łomża
Kod NUTS PL344

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429964-2013:TEXT:PL:HTML
http://www.lomza.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży:
Odcinek I - od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Sosnowej i Podleśnej w km 0+017,61 do km 0+318,49
obejmująca:
a) – rozbiórkę budynku mieszkalnego,
b) - przebudowę istniejącej drogi na ulicę jednojezdniową o konstrukcji na obciążenie ruchem KR4 i długości –
300,88 mb,
c) – przebudowę skrzyżowań ulicy Browarnej z ulicą Wojska Polskiego (wlot) oraz ulicami, Sosnową i
Podleśną,
d) - przebudowę i budowę chodników z kostki brukowej,
e) - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
f) - budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej,
g) - budowę kanalizacji deszczowej,
h) – przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
i) – demontaż i budowę linii oświetleniowej oraz przebudowę napowietrznej linii energetycznej,
j) - budowę kanalizacji teletechnicznej,
k) - wycinkę drzew,
l) - wykonanie zieleni drogowej,
ł) - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Odcinek II - od ulicy Sosnowej i Podleśnej do ulicy Kalinowej w km 0+318,49 do km 0+817,00 obejmująca:
a) - przebudowę drogi na ulicę jednojezdniową, o konstrukcji na obciążenie ruchem KR4 i długości – 498,51
mb,
b) – przebudowę skrzyżowań ulicy Browarnej z ulicą Świerkową, Modrzewiową i Kalinową,
c) - przebudowę i budowę chodników z kostki brukowej,
d) - budowę zatok autobusowych (wraz z wiatami),
e) - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
f) - budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej,
g) – przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
h) – przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
i) – demontaż i budowę linii oświetleniowej oraz przebudowę napowietrznej linii energetycznej,
j) - budowę kanalizacji teletechnicznej,
k) - wycinkę drzew,
l) - wykonanie zieleni drogowej,
ł) - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Odcinek III - od ulicy Kalinowej do ulicy Nowogrodzkiej w km 0+817,00 do km 1+294,37 obejmująca:
a) – budowę drogi jednojezdniowej o pełnej nowej konstrukcji, na obciążenie ruchem KR4 i długości – 477,37
mb,
b) – budowę mostu jednoprzęsłowego (w km 0+850,72),
c) - budowę chodników z kostki brukowej,
d) - budowę zatok autobusowych (wraz z wiatami)
e) - budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
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f) - budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej,
g) - budowę kanalizacji deszczowej,
h) – przebudowę i budowę linii oświetleniowej oraz zasilenie urządzeń pompowni,
i) - budowę kanalizacji teletechnicznej,
j) - wykonanie zieleni drogowej,
k) - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233120, 45233222, 45233162, 45232130, 45231300, 45231400, 45232310, 45316110, 45221110

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Jak w sekcji. II.1.5) Krótki opis zamówienia
Powyższe zadanie stanowi część
Projektu Nr RPO-II.432.3.11.2013 pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych
w granicach Łomży – III etap”, którego szacunkowa wartość przekracza 5 mln euro.
Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego) o wartości nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie art.67 ust.
1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 25.3.2014. Zakończenie 30.4.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 100 000,00 zł.
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla
podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: I WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy i spełniają nw. warunki, określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy:
1) Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym
ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom
budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty
drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie: sieci sanitarnych kanalizacyjnych,
oświetlenia lub sieci energetycznych kablowych, kanałów technologicznych lub sieci telekomunikacyjnych oraz
obiektów mostowych), z których jedna musi być o wartości brutto min. 6 000 000 zł i dwie o wartości brutto min.
3 000 000 zł każda, w tym przynajmniej jedna robota winna zawierać budowę obiektu mostowego o wartości nie
mniejszej niż 3 000 000zł.)
2) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
A) Potencjał techniczny - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, które posiadają
uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) bez ograniczeń do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy:
dróg,
sieci sanitarnych kanalizacyjnych i wodociągowych,
sieci telekomunikacyjnych,
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
mostów.
oraz mają doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach.
Osoba do kierowania robotami elektrycznymi musi mieć ponadto uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i
eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych
funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla
poszczególnych funkcji.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 3
000 000 zł.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w Rozdziale VI
SIWZ. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
UWAGI:
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji
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zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek
cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ustawy, natomiast warunki
udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy, muszą spełniać łącznie.
II WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy oraz których opis sposobu oceny spełniania przedstawiony jest w rozdziale V niniejszej SIWZ, należy
złożyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1
ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających rodzajem robotom
budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty
drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie: sieci sanitarnych kanalizacyjnych,
oświetlenia lub sieci energetycznych kablowych, kanałów technologicznych lub sieci telekomunikacyjnych oraz
obiektów mostowych) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, zawierający minimum trzy
roboty, z których jedna musi być o wartości brutto min. 6 000 000 zł i dwie o wartości brutto min. 3 000 000 zł
każda, w tym przynajmniej jedna robota winna zawierać budowę obiektu mostowego o wartości nie mniejszej
niż 3 000 000zł.) - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ („Wiedza i Doświadczenie”).
Do wykazu należy załączyć dowody, dotyczące trzech robót wyżej określonych i potwierdzające, że zostały
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ
(„Potencjał kadrowy”).
4) Oświadczenie, że osoby, które będą wskazane w wykazie na kierownika budowy i kierowników robót
posiadają wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnościach i zakresie odpowiednim do przewidzianej funkcji (osoba do kierowania robotami elektrycznymi
musi mieć dodatkowo uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych),
zgodne z treścią pkt 1 załącznika nr 5 do SIWZ („Potencjał kadrowy”).
5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
W przypadku, gdy w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska,
Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;
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2) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) 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 ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że 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 ofert;
5) 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 ofert;
6) 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 ofert;
7) 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 ofert;
8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art 24 ust 2 pkt 5 uPzp) albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie w tym zakresie zawarte jest w
załączniku nr 1 pkt 5 do SIWZ).
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów za grupę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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 terminem składania ofert, 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.
3. Zasoby innych podmiotów
1) Zgodnie z art. 26 ust b) ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2) Wobec powyższego Zamawiający wymaga - 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 – złożenia:
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a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w pkt 1
ppkt 5
b) dokumentów, dotyczących w szczególności
-zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
-charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty
dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w niniejszym rozdziale SIWZ tj.
Rozdział VI pkt. 2 ppk. 1- 7
4) Kopie dokumentów, dotyczących tych podmiotów, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
te podmioty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wymienione
jako załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej albo lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowe) mogą być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
przez ich Pełnomocnika – posiadającego uprawnienie do reprezentowania każdego z członków oddzielnie - lub
przez każdego Wykonawcę oddzielnie.
2) Dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt
1 ppkt 2- 5 niniejszego Rozdziału) mogą być złożone przez jednego z Wykonawców lub łącznie przez kilku
wspólników
3) Dokumenty dotyczące potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy (wymienione w pkt. 2 ppkt 2-7 niniejszego Rozdziału) muszą być złożone przez każdego z Wykonawców
(wspólników).
4) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
5. Informacja – odnośnie wymaganych dokumentów – dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19.02. 2013 r., poz.231) – co oznacza,
że:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, 3 i 4 oraz 6 składa 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,
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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 ppkt 5 i 7:
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d) składa 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, 10 i 11 ustawy
Pzp.
Dokumenty, o których wyżej mowa (lit. a, c i d ) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, a
dokument (lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, 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. Dokumenty, zawierające ww. oświadczenia muszą być wystawione w analogicznych terminach do
odpowiadających im dokumentów.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwrócenia 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.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 3 000 000 zł.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wiedza i doświadczenie:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających rodzajem robotom
budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty
drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie: sieci sanitarnych kanalizacyjnych,
oświetlenia lub sieci energetycznych kablowych, kanałów technologicznych lub sieci telekomunikacyjnych oraz
obiektów mostowych) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, zawierający minimum trzy
roboty, z których jedna musi być o wartości brutto min. 6 000 000 zł i dwie o wartości brutto min. 3 000 000 zł
każda, w tym przynajmniej jedna robota winna zawierać budowę obiektu mostowego o wartości nie mniejszej
niż 3 000 000zł.) - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ („Wiedza i Doświadczenie”).
Do wykazu należy załączyć dowody, dotyczące trzech robót wyżej określonych i potwierdzające, że zostały
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
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do dysponowania tymi osobami - sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ
(„Potencjał kadrowy”).
2) Oświadczenie, że osoby, które będą wskazane w wykazie na kierownika budowy i kierowników robót
posiadają wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnościach i zakresie odpowiednim do przewidzianej funkcji (osoba do kierowania robotami elektrycznymi
musi mieć dodatkowo uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych),
zgodne z treścią pkt 1 załącznika nr 5 do SIWZ („Potencjał kadrowy”).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym
ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom
budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty
drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie: sieci sanitarnych kanalizacyjnych,
oświetlenia lub sieci energetycznych kablowych, kanałów technologicznych lub sieci telekomunikacyjnych oraz
obiektów mostowych), z których jedna musi być o wartości brutto min. 6 000 000 zł i dwie o wartości brutto min.
3 000 000 zł każda, w tym przynajmniej jedna robota winna zawierać budowę obiektu mostowego o wartości nie
mniejszej niż 3 000 000zł.)
2.Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
A) Potencjał techniczny - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, które posiadają
uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) bez ograniczeń do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy:
- dróg,
- sieci sanitarnych kanalizacyjnych i wodociągowych,
- sieci telekomunikacyjnych,
- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- mostów.
oraz w/w osoby muszą mieć doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych
specjalnościach. Osoba do kierowania robotami elektrycznymi musi mieć ponadto uprawnienia kwalifikacyjne
na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej
wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków
wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WIN. 271.1.16.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 2 000 PLN
Warunki i sposób płatności: Podana cena jest ceną orientacyjną, której ostateczna wysokość zależy od kosztu,
jaki Zamawiający poniesie za kopiowanie dokumentów. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.
Płatność przelewem - na podstawie wystawionej faktury, nr konta: 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009
Po egzemplarze SIWZ należy zwracać się z potwierdzeniem wpłaty na ww. rachunek.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.1.2014 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.1.2014 - 12:15
Miejscowość:
siedziba Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14 w sali narad na II piętrze - pok. nr 201A.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia stanowi część
zakresu projektu Nr RPO-II.432.3.11.2013 pn:„Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach
Łomży – etap III” umieszczonego na liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury
Transportowej
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania - na podstawie art.93 ust.1a ustawy
Prawo zamówień publicznych - w przypadku nieprzyznania mu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na współfinansowanie powyższego projektu.
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VI.3) Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy,
- rozpoczęcie robót: nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy,
- zakończenie realizacji robót : 15.04.2015r.
- zakończenie realizacji zamówienia: 30.04.2015r.
Uwaga:
Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą podpisania protokołu odbioru końcowego.
Uwaga; termin podany w sekcji II.3): 25.03.2014, nie jest terminem wiążącym. Jest to data orientacyjna, gdyż
podanie terminu rozpoczęcia zamówienia wynika z wymogów oprogramowania do niniejszego Ogłoszenia
2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art.93 ust.1a ustawy Zamawiający przewiduje
unieważnienie postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.
Faks:  +48 224588800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zasady składania środków ochrony prawnej
uregulowane są w dziale VI ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
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;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl.
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl.
http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.12.2013


