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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358795-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Roboty w zakresie budowy dróg
2019/S 146-358795

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łomża
Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14
Łomża
18-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Biała
Tel.:  +48 862156802
E-mail: a.biala@um.lomza.pl 
Faks:  +48 862156706
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1425
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – etap I
Numer referencyjny: WIR.271.2.29.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45233120

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:a.biala@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl
http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1425
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I.
2. Zamówienie zostało podzielone na sześć części, z których każda będzie odrębnie oceniana:
Część I Budowa drogi gminnej nr 101196B (ulic: Stefana Batorego, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi),
Część II Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego
w Łomży
Część III Budowa sięgacza ulicy Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)
Część IV Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)
Część V Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży
Część VI Przebudowa ulicy Sosnowej i budowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Przykoszarowej w
Łomży
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa drogi gminnej nr 101196B (ulic: Stefana Batorego, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie obejmuje obszar ulic: Stefana Batorego, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi, położonych w
obszarze miasta Łomża, woj. podlaskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych ulic Stefana Batorego (1KDD), Władysława Jagiełło (2KDD)
i Królowej Jadwigi (3KDD) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na Osiedlu Wschód w rejonie ulicy
Wąskiej w Łomży. Zakres robót nie obejmuje przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego – 3KDL (wyłączona z
zakresu inwestycji), która została już zrealizowana. Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia zamieszczono w
SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie obejmuje obszar ulic: sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej i ul. Łukasińskiego, położonych w obszarze miasta
Łomża, woj. podlaskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa sięgacza 1 przy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży i drogi
gminnej ul. Łukasińskiego oraz przebudowa infrastruktury technicznej. Zakresem inwestycji objęto odcinek
drogi od km rob. 0+001,00 do km rob. 0+074,64 (ul. Łukasińskiego) oraz od km rob. 0+000,00 do km rob.
0+388,37 (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Budowa sięgacza ulicy Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie obejmuje obszar ulicy Poligonowej, położonych w obszarze miasta Łomża, woj. podlaskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sięgacza ulicy Poligonowej w Łomży na działce o nr ewid. 40110/4 na
odcinku o długości 117,10 m. W ramach niniejszej części zamówienia zaprojektowano dwupasową jezdnię
o szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m
oraz parkingiem. Na końcu sięgacza powstanie plac manewrowy umożliwiający zawracanie samochodów
ciężarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie obejmuje obszar ulicy Małachowskiego, położonej w obszarze miasta Łomża, woj. podlaskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Małachowskiego wraz z przebudową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i
sieci wodociągowej oraz budową kanału technologicznego teletechnicznego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Małachowskiego w Łomży. Kilometraż 0+000,00 – 0+205,95 jest
odległością pomiędzy osiami ulicy Niemcewicza i Piłsudskiego. Zakres robót drogowych obejmuje kilometraż
0+014,15 – 0+184,25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie obejmuje obszar ulicy sięgacza od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej, położonej w obszarze miasta Łomża,
woj. podlaskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje przebudowę i budowę ulicy 12KD-D łącznika od ulicy Poznańskiej do ulicy Ciepłej
w Łomży: budowę i przebudowę drogi, przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę kanalizacji
deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznych nN i SN, przebudowę sieci wodociągowej i przebudowę
(zabezpieczenie) sieci gazowej. Zakresem inwestycji objęto odcinek ulicy Poznańskiej o długości 176,20
m od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+176,20 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+304,01 (łącznika od
ulicy Poznańskiej do ulicy Ciepłej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa ulicy Sosnowej i budowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Przykoszarowej w Łomży
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie obejmuje obszar ulicy Sosnowej oraz cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej, położonych
w obszarze miasta Łomża, woj. podlaskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części VI zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Sosnowej i
budowie alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Przykoszarowej w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zamieszczono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami
prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) Część I: jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.
polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej w zakres której
wchodziły roboty drogowe oraz budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej o łącznej wartości brutto min.
700000 zł.
b) Część II: jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.
polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej w zakres której
wchodziły roboty drogowe oraz budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej o łącznej wartości brutto min.
900000 zł.
c) Część III: jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego w zakres
której wchodziły roboty drogowe oraz budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej o łącznej wartości
brutto min. 400000 zł.
d) Część IV: jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego w zakres
której wchodziły roboty drogowe oraz budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej o łącznej wartości
brutto min. 550000 zł.
e) Część V: jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego w zakres
której wchodziły roboty drogowe oraz budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej o łącznej wartości
brutto min. 900000 zł.
f) Część VI: jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie dróg, chodników, parkingów lub innych
nawierzchni z kostki brukowej o wartości brutto min. 150000 zł.
2. Wykonawca będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi pozwalającymi na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnościach:
a) Część I: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,
b) Część II: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,
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c) Część III: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,
d) Część IV: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,
e) Część V: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
i instalacyjnej w w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,
f) Część VI: drogowej.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostępnych wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1425.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14, POLSKA, sala narad na II piętrze - pok. nr 201A

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1425
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty.
1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu - zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy - każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy przesłać JEDZ każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr
4do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia określono w Rozdziale VI
SIWZ a także w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.
1126ze zm.) w § 5 ust. 1-10. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w Rozdziale VI SIWZ i ww. Rozporządzeniu
w §7 i 8 określono informacje – odnośnie wymaganych dokumentów – dla wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla wykonawców mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
III.. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym zał.
nr1do SIWZ. Do oferty Wykonawca dołącza:
1. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium lub wniesienie wadium.
2. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej -w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy – (jeśli dotyczy).
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami -jeżeli uprawnienie do podpisu nie
wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych - (jeśli dotyczy).
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp –złożone np. wg załącznika
nr 3 (jeśli dotyczy).
5 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Wykonawcy/ów.
6. Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podmiotów trzecich, jeżeli powołuje się na ich
zasoby.
IV. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy.
V. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni.
VI. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl


Dz.U./S S146
31/07/2019
358795-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 10

31/07/2019 S146
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 10

VII. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
1) Część I: 20 000 PLN,
2) Część II: 25 000 PLN,
3) Część III: 10 000 PLN;
4) Część IV: 15 000 PLN,
5) Część V: 25 000 PLN
6) Część VI: 5 000,00 PLN.
VIII. Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy Pzp.
IX. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostępnych wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie
internetowej Zamawiającego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1425.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224577801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2019

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1425
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

