
Miasto Piotrków Trybunalski - Zarzad Dróg i Utrzymania Miasta: WYK ONANI E

URZADZEN RUCHU DROGOWEGO TZW. AKTYWNYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH

W PIOTRKOWIE TRYBUNAL SKI M W NASTEPUJACYCH L OK ALI ZACJACH: 1. UL.

M ARII  CURI E-SKL ODOWSKI EJ (SK RZYZOWANI E Z UL . L EONARDA – STRONA

POL UDNI OWA), 2. UL . DM OWSKI EGO (PRZY ZESPOL E SZKÓL

PONADPODSTAWOWYCH NR 2), 3. UL . L ÓDZKA (SK RZYZOWANI E Z UL. GESI A –

STRONA PÓL NOCNA).

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

Ogloszenie dotyczy:

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze srodków Unii

Europejskiej

Nazwa proj ektu lub programu

O zamówienie moga ubiegac sie wylacznie zaklady pracy chronionej  oraz wykonawcy,

których dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrebnionych organizacyj nie jednostek, które

beda realizowaly zamówienie, obej muje spoleczna i zawodowa integracje osób bedacych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

SEKCJA I : ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Zamieszczanie obowiazkowe

Zamówienia publicznego

Nie

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób nalezacych do jednej lub wiecej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osób zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Nie

Ogloszenie nr 555134-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.
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Postepowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj acy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postepowania

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajacych

Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej

W przypadku przeprowadzania postepowania wspólnie z zamawiaj acymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej  – majace zastosowanie krajowe prawo zamówien

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I . 1) NAZWA I  ADRES: 

I . 2) RODZAJ ZAMAWI AJACEGO: 

I .3) WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAM ÓWI ENI A :

Nie

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajacych, którzy wspólnie przeprowadzaja postepowanie

oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Nie

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarzad Dróg i Utrzymania Miasta,

krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. Kasztanowa 31 , 97-300 Piotrków

Trybunalski, woj. lódzkie, panstwo Polska, tel. +48447339253, e-mail zp@zdium-piotrkow.pl,

faks +48447339252.

Adres strony internetowej (URL): www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub

formatów plików, które nie sa ogólnie dostepne

Administracja samorzadowa

Podzial obowiazków miedzy zamawiajacymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postepowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postepowania z

zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajacych
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(jezeli dotyczy)



jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postepowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamówienie bedzie

udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):

Tak

www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Tak

www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Nie

Nie

adres

Nie

Inny sposób:

Tak
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I .4) K OM UNI K ACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentów z postepowania mozna

uzyskac pod adresem (URL )

Adres strony inter netowej , na której  zamieszczona bedzie specyfikacj a istotnych

warunków zamówienia

Dostep do dokumentów z postepowania jest ograniczony - wiecej  informacj i mozna

uzyskac pod adresem

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:

Elektronicznie

Dopuszczone jest przeslanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu w inny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofer t  lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu w inny sposób:



Inny sposób:

PISEMNIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJACEGO

Adres:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - ZARZAD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA

UL. KASZTANOWA 31 pok. nr 1 (PUNKT PRZYJMOWANIA KORESPONDENCJI – na

parterze przy wejsciu do budynku), 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod

adresem: (URL)

WYKONANIE URZADZEN

RUCHU DROGOWEGO TZW. AKTYWNYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH W

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W NASTEPUJACYCH LOKALIZACJACH: 1. UL.

MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ (SKRZYZOWANIE Z UL. LEONARDA – STRONA

POLUDNIOWA), 2. UL. DMOWSKIEGO (PRZY ZESPOLE SZKÓL

PONADPODSTAWOWYCH NR 2), 3. UL. LÓDZKA (SKRZYZOWANIE Z UL. GESIA –

STRONA PÓLNOCNA).

ZP.3310/12/2020

Nie

Roboty budowlane

Zamówienie podzielone jest na czesci:

Nie
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatów

plików, które nie sa ogólnie dostepne

SEKCJA I I : PRZEDM IOT ZAMÓWIENIA

II .1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: 

Numer  referencyj ny: 

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

I I .2) Rodzaj  zamówienia: 

I I .3) I nformacja o mozliwosci skladania ofer t czesciowych

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladac w



odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup

czesci:

Maksymalna liczba czesci zamówienia, na które moze zostac udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

I I .4) K rótki opis przedmiotu zamówienia 

 a w przypadku par tnerstwa

innowacyj nego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usluge lub roboty

budowlane: 

(wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub

robót budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan )

I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opracowanie dokumentacji

technicznej obejmujacej:  projekty stalej organizacji ruchu dla kazdej z lokalizacji,  projekty

organizacji ruchu na czas robót dla kazdej z lokalizacji,  opracowanie dokumentacji

technicznych polegajacych na wykonaniu projektów wykonawczych elektrycznych podlaczenia

do sieci zasilania Aktywnych Przejsc dla Pieszych dla kazdej z lokalizacji. 1) Warunki realizacji

dokumentacji technicznej:  Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowac

komplet czynnosci i kosztów z nimi zwiazanych lacznie z oplatami pobieranymi przez urzedy i

instytucje z tytulu uzgodnien prac projektowych oraz oplat zwiazanych z zakupem wypi¬sów i

wyrysów z ewidencji gruntów.  Projekt powinien uwzgledniac wymagania okreslone w

zalozeniach programowych, warun¬kach technicznych wydanych w opiniach i uzgodnie¬niach,

 Oferent zobowiazany jest do sygnalizowania problemów wynikajacych z realizacji

zamówienia na kazdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyc w spotkaniach z nimi zwiazanych

i rozwiazywa¬niu trudnosci,  Oferent zobowiazany jest do wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami oraz

obowiazujacymi normami i normatywami. 2) Prace przygotowawcze:  Inwentaryzacja stanu

istniejacego,  Pozyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. 3) Prace projektowe.

Kompletna dokumentacja powinna zawierac: • projekty stalej organizacji ruchu dla kazdej z

lokalizacji, • projekty czasowej organizacji ruchu dla kazdej z lokalizacji, • projekty elektryczne

wykonawcze dla kazdej z lokalizacji, • przedmiary robót dla kazdej z lokalizacji, • niezbedne
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uzgodnienia i opinie przewidziane przepisami prawa. Lacznie z dokumentacja techniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu klauzule o kompletnosci dokumentacji. 4) Przedlozenie

opracowanej dokumentacji technicznej do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Dokumentacje

nalezy sporzadzic zarówno w formie papierowej (3 egz.) jak i elektronicznej (format rysunków:

*.dwg dla AutoCAD wersji nie wyzszej niz 2004, format czesci tekstowej: *.pdf, *.doc). 5)

Nadzór autorski. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest do: 

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie,  uzupelniania szczególów dokumentacji projektowej,  Realizacja w terenie

Aktywnych Przejsc dla Pieszych. 2. Realizacja Aktywnych Przejsc dla Pieszych we

wskazanych lokalizacjach. Aktywne Przejscie dla pieszych obejmuje wykonanie nastepujacych

elementów poprawiajacych bezpieczenstwo pieszych: 1) Wbudowanie inteligentnego systemu

identyfikacji pieszych, który ostrzega kierowce o zblizaniu sie pieszego do przejscia. 2)

Synchronizacje oznakowania pionowego (lampa LED nad znakiem D-6) oraz poziomego

(aktywne punktowe elementy odblaskowe z 6-cioma swiatlami LED). W ramach zamówienia

Wykonawca ma za zadanie: a) Zamontowac lampy ostrzegawcze nad znakami D-6, b)

Zamontowac punktowe elementy odblaskowe LED, c) zamontowac czujniki ruchu na

podczerwien identyfikujace pieszego, d) wykonac montaz szafy sterujacej, e) wykonac ulozenie

kabli zasilajacych szafe sterujaca. 3. Szczególowy zakres robót okresla: 1) Projekt umowy, 2)

Formularz oferty, 3) Opis przedmiotu zamówienia, 4) Szczególowa Specyfikacja Techniczna. 4.

W ramach robót, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiazuje sie do: - usuniecia

wszelkiego rodzaju odpadów poza pas drogowy, odpady te stanowia wlasnosc Wykonawcy i

koszty wszelkich dzialan wynikajacych z ustawy o odpadach, obciazaja Wykonawce, -

wykonania, utrzymania w czasie trwania robót oraz demontaz po wykonaniu robót,

oznakowania robót, zgodnie z projektami organizacji ruchu na czas wykonywania robót, -

wykonania wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakosci

wykonywanych robót i wbudowanych materialów, - zabezpieczenia terenu robót na czas ich

wykonywania zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym zwiazanych. 5.

Wszystkie roboty objete przedmiotem umowy zostana wykonane z materialów dostarczanych

przez Wykonawce. 6. Materialy, uzyte do realizacji zamówienia, odpowiadac beda co do

jakosci, wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(t. j. Dz. U 2020 poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w: Szczególowej Specyfikacji

Technicznej opracowanej dla wykonania aktywnego przejscia dla pieszych, która stanowi
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Zalacznik Nr 3 do umowy. II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ

WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE OSÓB

WYKONUJACYCH WSKAZANE CZYNNOSCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W

ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY. 1. Zamawiajacy

zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace osób wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezposrednio wykonujacych prace objete

przedmiotem zamówienia, operatorów urzadzen drogowych, kierowców tj.: osób wykonujacych

czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w sposób okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 2. Zamawiajacy wymaga

zapewnienia przez caly okres obowiazywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników

Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Obowiazek ten

dotyczy równiez zastepstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3.

Wykonawca realizowac bedzie umowe zapewniajac jej wykonanie przy wykorzystaniu

wystarczajacej ilosci pracowników, którzy w szczególnosci:  posiadaja niezbedna do

wykonywania prac wiedze i umiejetnosci;  posiadaja uprawnienia do wykonywania prac, o ile

sa one wymagane przepisami szczególnymi;  zatrudnieni sa zgodnie z zasadami

wynikajacymi z Kodeksu Pracy. 4. Wymagania podane w pkt. 1 nie dotycza osób: 

prowadzacych jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza np.: pelniacych samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie - kierownik prac, projektant branzy elektrycznej;  bedacych

wspólwlascicielami/wspólnikami podmiotu skladajacego oferte Szczególowe wymagania w

tym zakresie zostaly okreslone w projekcie umowy stanowiacym Tom II IDW (SIWZ).

45316110-9

Kod CPV

45316213-1

71320000-7

:
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I I .5) Glówny kod CPV: 

Dodatkowe kody CPV:

I I .6) Calkowita war tosc zamówienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci

zamówienia)



Wartosc bez VAT:

Waluta:

Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunków na jakich zostana udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

miesiacach:  60

Okreslenie warunków:

Informacje dodatkowe

Okreslenie warunków:

Informacje dodatkowe

Okreslenie warunków: O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy

spelniaja warunki dotyczace: a) w zakresie doswiadczenia Wykonawca zobowiazany jest
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa calkowita

maksymalna wartosc w calym okresie obowiazywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

 lub 

lub

 lub 

II .7) Czy przewiduje sie udzielenie zamówien, o których mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

w ar t. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

I I .8) Okres, w którym realizowane bedzie zamówienie lub okres, na któr y zostala zawar ta

umowa ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:

dniach:

data rozpoczecia: zakonczenia:

I I .9) I nformacje dodatkowe:

SEKCJA I I I : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EK ONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

I I I .1) WARUNKI  UDZI AL U W POSTEPOWANI U

II I .1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej  dzialalnosci

zawodowej , o ile wynika to z odrebnych pr zepisów

II I .1.2) Sytuacj a f inansowa lub ekonomiczna

II I .1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa



posiadac / dysponowac nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie

doswiadczeniem polegajacym na wykonaniu / wykonywaniu co najmniej jednej roboty

podobnej do niniejszego zamówienia polegajacej na: wykonaniu urzadzen ruchu drogowego

– aktywnego przejscia dla pieszych. Na potwierdzenie nalezy zlozyc oswiadczenie zgodnie z

wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ. b) w zakresie potencjalu technicznego Wykonawca

zobowiazany jest posiadac / dysponowac w celu wykonania zamówienia co najmniej:

Samochód dostawczy – szt. 1 Na potwierdzenie nalezy zlozyc oswiadczenie zgodnie z

wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ. c) w zakresie osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia Wykonawca zobowiazany jest posiadac / dysponowac osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, posiadajacymi wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: 1) osoba

proponowana do pelnienia funkcji: Kierownika prac zobowiazana jest posiadac: -

swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzadzen,

instalacji sieci na stanowisku dozoru E i D do 1 kV wystawione przez upowazniony organ

(instytucje); - uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych; - przynaleznosc do wlasciwej izby samorzadu zawodowego. 2)

osoba proponowana do pelnienia funkcji: Projektanta branzy elektrycznej zobowiazana jest

posiadac: - uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji projektanta w

specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych; -

przynaleznosc do wlasciwej izby samorzadu zawodowego. Na potwierdzenie nalezy zlozyc

oswiadczenie zgodnie z wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ.

Zamawiajacy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujacych czynnosci

przy realizacji zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub

doswiadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca, który powoluje sie na zasoby innych podmiotów, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w

zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunków udzialu w postepowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1.
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II I .2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I I I .2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w ar t . 24 ust. 1 ustawy Pzp

II I .2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5

ustawy Pzp

II I .3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU

WSTEPNEGO POTWI ERDZENI A, ZE NIE PODLEGA ON WYKL UCZENI U ORAZ

SPEL NIA WARUNK I  UDZI ALU W POSTEPOWANI U ORAZ SPEL NI A KRYTERI A

SEL EKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu or az spelnianiu warunków udzialu w

postepowaniu

Oswiadczenie o spelnianiu kryter iów selekcj i

I I I .4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOK UMENTÓW , SKL ADANYCH PRZEZ

WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENI A OKOLI CZNOSCI, O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Tak

Nie

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w

postepowaniu: - Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy; - Zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace

przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w
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postepowaniu lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl

porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskal przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci

wykonania decyzji wlasciwego organu, - Zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z

oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej

niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udzialu w postepowaniu innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl

porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania

decyzji wlasciwego organu; - Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitalowej Wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty badz

informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do zaklócenia

konkurencji w postepowaniu. oraz w przypadku, gdy Wykonawca powolywal sie na zasoby

podmiotu trzeciego, a jego oferta zostala oceniona najwyzej Zamawiajacy przed udzieleniem

zamówienia, wezwie Wykonawce do zlozenia w wyznaczonym, nie krótszym niz 5 dni,

terminie aktualnych na dzien zlozenia ofert oswiadczen lub dokumentów, potwierdzajacych

okolicznosci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: a) Informacje z Krajowego

Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,

odnosnie skazania za wykroczenia na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez

Zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu

w postepowaniu; b) Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego

potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, wystawionego nie

wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze

Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych

naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskal
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; c) Zaswiadczenie wlasciwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie

zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu innego dokumentu potwierdzajacego, ze

Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskal przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie

w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; d) Odpis z wlasciwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy

wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oswiadczenie Podwykonawcy o braku wydania

wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów

potwierdzajacych dokonanie platnosci t7ych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiazacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci; f)

Oswiadczenie Podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne; g) Oswiadczenie

Podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie

na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) Oswiadczenie Podwykonawcy o braku wydania

wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiazków wynikajacych z

przepisów Prawa Pracy, Prawa Ochrony Srodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu

spolecznym w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7

ustawy; i) Oswiadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z oplaceniem podatków i oplat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach

lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Uwaga ! – Oswiadczenia, o których mowa w pkt e)-i)

Podwykonawca/-y sklada/-ja zgodnie z wzorem – Formularz 5.1. stanowiacym zalacznik do

IDW(SIWZ) 2. Informacja dla Wykonawców majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast nizej wymienionych

dokumentów tj.: - odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalnosci gospodarczej; - zaswiadczenia wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego; -

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego; sklada dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace

odpowiednio, ze: a) nie zalega z oplacaniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenia

spoleczne i zdrowotne albo, ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie tych

naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonywania decyzji wlasciwego organu, b) nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogloszono upadlosci. 2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. lit. b)

winny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu. Dokument, o których mowa w

pkt 2.1. lit. a) powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem tego

terminu. 2.3. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsc zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o

których mowa w pkt 2.1., zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio

oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone przed

notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu

zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2.2. stosuje sie.

2.4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce,

zamawiajacy moze zwrócic sie do wlasciwych organów odpowiednio kraju, w którym

wykonawca ma siedziba lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania osoby, której

dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu. 3.

Wymagania formalne dotyczace skladanych oswiadczen i dokumentów. 3.1. Oswiadczenia

dotyczace Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnosciach lub sytuacji polega

Wykonawca z zasadach okreslonych w art. 22a. oraz dotyczace podwykonawców, skladane

sa w oryginale. 3.2. Dokumenty inne niz oswiadczenia, o których mowa w pkt 9.4.1. i 9.4.2.
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IDW (SIWZ) skladane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem.

3.3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastepuje w formie pisemnej lub

elektronicznej, a poswiadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które

kazdego z nich dotycza. 3.4. Formularz oferty, formularz cenowy, oswiadczenia i formularze

dotyczace spelniania przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu musza zostac

zlozone w formie oryginalu. 3.5. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem powinno byc

sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka

osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem). 3.6. Zamawiajacy

zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentów innych

niz oswiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

watpliwosci co do jej prawdziwosci. 3.7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa

skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

uplywem terminu skladania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju i wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostaly wykonane, zalaczeniem dowodów okreslajacych czy te roboty budowlane

zostaly wykonane nalezycie, w szczególnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane

z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o których

mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne dokumenty; -

Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu lub urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania
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I I I .5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOK UMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ

WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENI A OKOLI CZNOSCI, O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

II I .5.1) W ZAK RESI E SPEL NIANI A WARUNKÓW UDZI ALU W

POSTEPOWANIU:



tymi zasobami ; - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,,

wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i

wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze wykonywanych

przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o wspóldzialaniu, z której bedzie wynikac

przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze byc ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo winno byc zalaczone w formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej

kopii. 4. Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za

zgodnosc z oryginalem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentów

skladanych wraz z oferta, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów

zlozonych wraz z oferta. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokosci 6.000,00 zl lub

oryginal gwarancji albo poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w formie innej niz pieniadz

zlozony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiazanie innych

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jesli Wykonawca korzysta

z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu).

7. Wykonawca nie jest zobowiazany do zlozenia oswiadczen lub dokumentów

potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia z postepowania i spelniania warunków udzialu

w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy posiada aktualne oswiadczenia lub dokumenty

dotyczace tego Podwykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i

ogólnodostepnych baz danych, w szczególnosci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotów realizujacych zadania
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I I I .5.2) W ZAK RESI E K RYTERI ÓW SEL EKCJI :

I I I .6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOK UMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ

WYK ONAWCE W POSTEPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENI A OKOLI CZNOSCI, O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

II I .7) INNE DOK UMENTY NIE WYMI ENIONE W pkt I I I .3) - I I I .6)



publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawce

dostepnosci oswiadczen lub dokumentów w formie elektronicznej pod okreslonymi

adresami internetowymi ogólnodostepnych i bezplatnych baz danych Zamawiajacy pobiera

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku dokumentów pobranych w jezyku obcym Zamawiajacy bedzie zadal od

Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski. 8. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub

inne zlozone przez Wykonawce dokumenty budza watpliwosci Zamawiajacego moze

zwrócic sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz którego uslugi byly lub mialy

zostac wykonane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, o

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do

warunków dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, moze

polegac na zdolnosciach innych podmiotów, jesli podmioty te zrealizuja uslugi do realizacji

których te zdolnosci sa wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na

zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,

bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobów, Zamawiajacy moze zadac dokumentów,

które okreslaja w szczególnosci: a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobów innego

podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawce przy

wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnosciach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje uslugi, których

wskazane zdolnosci dotycza. Wykonawca na potwierdzenie spelnienia powyzej opisanej

sytuacji moze wykorzystac WZÓR ZOBOWIAZANIA DO UDOSTEPNIENIA ZASOBÓW

przygotowany przez Zamawiajacego.

Przetarg nieograniczony

Tak
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

IV.1.2) Zamawiaj acy zada wniesienia wadium:



Informacja na temat wadium

1.1. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia wadium w wysokosci: 6.000,00 zl

(slownie: szesc tysiecy zlotych 0/100) przed uplywem terminu skladania ofert. 1.2. Wadium

musi byc wniesione przed uplywem terminu skladania ofert w jednej lub kilku

nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy: a) pieniadzu, przelewem na

rachunek bankowy Zarzadu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30

1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poreczeniach bankowych; c) poreczeniach pienieznych

spóldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e)

gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 1.3. Wadium wnoszone w

formie poreczen lub gwarancji powinno byc zlozone w oryginale i musi obejmowac caly

okres zwiazania oferta. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub

poreczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaly odpowiedzialnosc

za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46

ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniadzu przelewem na rachunek

bankowy Zarzadu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wplynac

najpózniej przed uplywem terminu skladania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w

pieniadzu przelewem na rachunek bankowy Zarzadu Dróg i Utrzymania Miasta

Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wówczas, gdy Dzial Ksiegowosci i Kadr

Zarzadu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem

terminu skladania ofert. Na poleceniu przelewu nalezy zamiescic adnotacje: Wadium w

przetargu nieograniczonym na: Wykonanie urzadzen ruchu drogowego tzw. Aktywnych

przejsc dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim w nastepujacych lokalizacjach: 1. ul. Marii

Curie-Sklodowskiej (skrzyzowanie z ul. Leonarda – strona poludniowa), 2. ul. Dmowskiego

(przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych Nr 2), 3. ul. Lódzka (skrzyzowanie z ul. Gesia –

strona pólnocna). Wadium wnoszone w postaci poreczen i gwarancji bankowych, poreczen

spóldzielczych kas oszczednosciowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej nalezy

zalaczyc do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginal zlozyc w oddzielnej kopercie

oznaczonej oryginal wadium, która bedzie zalaczona do oferty (wewnatrz opakowania

oferty). 1.5. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-4

ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiajacy zatrzyma wadium
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wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a)

odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreslonych

w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl oswiadczen lub

dokumentów potwierdzajacych okolicznosci, o których mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie

omylki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania

oferty zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolaczenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

Nie
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IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofer t w postaci katalogów elektronicznych lub dolaczenia do

ofer t katalogów elektronicznych:

IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia ofer ty war iantowej :

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostana zaproszeni do udzialu w



postepowaniu

IV.1.7) I nformacj e na temat umowy ramowej  lub dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcj i elektronicznej  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

(przetarg nieograniczony, przetarg

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sie zlozenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze zlozonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na której aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy podac, które informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki,

na jakich wykonawcy beda mogli licytowac (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji

technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do

nastepnego etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

(przetarg

nieograniczony)
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Nalezy wskazac elementy, których war tosci beda przedmiotem aukcj i elektronicznej :

Przewiduj e sie ograniczenia co do przedstawionych war tosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamówienia:

IV.2) K RYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) K ryter ia oceny ofer t :

IV.2.2) K ryter ia

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której  mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 



Tak

Minimalne wymagania, które musza spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstepnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbe etapów):

Informacje dodatkowe

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy podac informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujace minimalne wymagania, którym musza

odpowiadac wszystkie oferty:
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IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, par tnerstwo innowacyjne

IV.3.1) I nformacj e na temat negocjacj i z ogloszeniem

IV.3.2) I nformacj e na temat dialogu konkurencyjnego

IV.3.3) I nformacj e na temat par tnerstwa innowacyj nego



Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Informacje dodatkowe:

Adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostepny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci

postapien:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego

etapu:

Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) L icytacja elektroniczna

IV.5) ZMI ANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej  umowy w stosunku do tresci ofer ty,



na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia postanowienia umowy moga ulec zmianom,

jezeli zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego, lub koniecznosc wprowadzenia zmian

wynikac bedzie z okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,

przy czym zmiany postanowien umowy dotyczyc moga w szczególnosci: a) oznaczenia danych

dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy; b) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie

po dniu podpisania umowy, wywolujacych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkiem

wprowadzenia takiej zmiany; c) terminów realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkiem

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc jedynie

okolicznosciami lezacymi wylacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami

niezaleznymi zarówno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy; d) zakresu przedmiotu

zamówienia oraz sposobu jego wykonania, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy

czym, zmiana spowodowana moze byc okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji

przedmiotu zamówienia, np. zaistnienia warunków faktycznych na terenie prowadzonych prac,

wplywajacych na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np.: kolizje z sieciami

infrastruktury itp.; e) zaistnienia warunków atmosferycznych na terenie budowy

uniemozliwiajacych realizacje robót w okresie ich wystepowania, co moze byc podstawa do

przyznania dodatkowego czasu na ukonczenie o dlugosci równowaznej z dlugoscia

wystepowania wyzej opisanych warunków atmosferycznych lub czasu w jakim realizacja tych

robót byla uniemozliwiona z powodu wystapienia takowych warunków atmosferycznych; f)

wystapienia opóznien lezacych po stronie zewnetrznych instytucji administracyjnych (np.:

Urzad Dozoru Technicznego, Inspektor Nadzoru Budowlanego itp.), co moze byc podstawa do

przyznania dodatkowego czasu o dlugosci równowaznej zaistnialym opóznieniem; g)

koniecznosci zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy; h) innych

nieistotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy; i) zmiany Podwykonawcy;* j) zmiany zakresu czesci

zamówienia powierzonej Podwykonawcom;* k) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach,

którego polega Wykonawca wykazujac spelnianie warunku udzialu w postepowaniu, z

zastrzezeniem, ze nowy podmiot lub Wykonawca samodzielnie bedzie spelnial warunki udzialu

w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie

zamówienia;* l) rezygnacji Podwykonawcy z udzialu przy realizacji zamówienia.* 2. Zmiana
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postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron. Wprowadzenie zmian

postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. 3. Zmiany nie moga naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa

zamówien publicznych. * - zapisy maja zastosowanie w przypadku, gdy wykonawca realizuje

zamówienie przy pomocy Podwykonawcy/-ów.

Data: 2020-07-14, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu skladania wniosków, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga byc sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w postepowaniu

> POLSKI

do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

Nie

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu o

których mowa w pkt 7.2. IDW (SIWZ), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleznie od

charakteru prawnego laczacych go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na
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IV.6) I NFORM ACJE ADMI NI STRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostepniania informacj i o charakterze poufnym 

Srodki sluzace ochronie informacj i o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofer t  lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

IV.6.3) Termin zwiazania ofer ta: 

IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania srodków, które mialy byc przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci

zamówienia:

IV.6.5) I nformacj e dodatkowe:

(jezeli dotyczy):



zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnic Zamawiajacemu, ze realizujac

zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotów, w szczególnosci

przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiajacy oceni, czy udostepnione

Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja

finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania warunków

udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 4.

Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doswiadczenia, moze polegac na zdolnosciach innych podmiotów, jesli podmioty te

zrealizuja uslugi do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. 5. Wykonawca, który polega

na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z

podmiotem, który zobowiazal sie do udostepnienia zasobów, za szkode poniesiona przez

Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobów, chyba ze za

nieudostepnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczne lub finansowa na którego zdolnosciach polega Wykonawca, nie

potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu lub zachodza

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego: a) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub b) zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamówienia,

jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o

których mowa w pkt 7.2. IDW (SIWZ). 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na

zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie

dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobów, Zamawiajacy moze zadac dokumentów, które

okreslaja w szczególnosci: a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawce przy wykonywaniu

zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnosciach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje uslugi, których wskazane zdolnosci dotycza.
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Wykonawca na potwierdzenie spelnienia powyzej opisanej sytuacji moze wykorzystac WZÓR

ZOBOWIAZANIA DO UDOSTEPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiajacego.

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z RODO SPELNIAJACA OBOWIAZEK

INFORMACYJNY WOBEC WYKONAWCY ZWIAZANY Z POSTEPOWANIEM O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, ze: 

administratorem Panstwa danych osobowych jest: ZARZAD DRÓG I UTRZYMANIA

MIASTA z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31;  inspektorem

ochrony danych osobowych w ZARZADZIE DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA jest Pani

Malgorzata Wójcik, kontakt: e-mail:iod@zdium-piotrkow.pl, telefon: 44 7339253*;  Panstwa

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiazanym z

postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na WYKONANIE URZADZEN

RUCHU DROGOWEGO TZW. AKTYWNYCH PRZEJSC DLA PIESZYCH W

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W NASTEPUJACYCH LOKALIZACJACH: 1. UL.

MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ (SKRZYZOWANIE Z UL. LEONARDA – STRONA

POLUDNIOWA), 2. UL. DMOWSKIEGO (PRZY ZESPOLE SZKÓL

PONADPODSTAWOWYCH NR 2), 3. UL. LÓDZKA (SKRZYZOWANIE Z UL. GESIA –

STRONA PÓLNOCNA), opatrzonego numerem ZP.3310/12/2020 prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub

podmioty, którym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Panstwa dane osobowe beda przechowywane,

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o

udzielenie zamówienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caly czas trwania umowy;  obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych

bezposrednio Panstwa dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach

ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;  w odniesieniu do

Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób zautomatyzowany,
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stosowanie do art. 22 RODO;  posiadaja Panstwo: -  na podstawie art. 15 RODO prawo

dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych; -  na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Panstwa danych osobowych **; -  na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadków, o

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; -  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych

Panstwa dotyczacych narusza przepisy RODO;  nie przysluguje Panstwu: -  w zwiazku z art.

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; -  prawo do przenoszenia

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -  na podstawie art. 21 RODO prawo

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania

Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ *

Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego

administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora

ochrony danych osobowych. ** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze

skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana

postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci

protokolu oraz jego zalaczników. *** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze

srodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z

uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.
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