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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: BUDOWA DWÓCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA I ĆWIKLICE ORAZ

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. CIESZYŃŚKĄ W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ – Z PODZIAŁEM

NA 3 CZĘŚCI: Część pierwsza zadania dotyczy: Budowy akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na

skrzyżowaniu DW 933 z ul. 11 Listopada w m. Ćwiklice. Część druga zadania dotyczy: Budowy

wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW 933 w rejonie skrzyżowania

ul. Topolowej w m. Góra. Część trzecia zadania dotyczy: Przebudowy sygnalizacji świetlnej na

skrzyżowaniu DW 941 z ul. Cieszyńską w m. Ustroń
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 570688-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. 
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny

27630300500000, ul. Lechicka  24 , 40-609   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-

mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00. 

Adres strony internetowej (URL): www.zdw.katowice.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
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I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienia_publiczne/1

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienia_publiczne/1

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności 

Adres: 

oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
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nieważności i złożona w siedzibie Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria –

parter

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DWÓCH SYGNALIZACJI

ŚWIETLNYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA I

ĆWIKLICE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA

SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. CIESZYŃŚKĄ W MIEJSCOWOŚCI

USTROŃ – Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: Część pierwsza zadania dotyczy: Budowy akomodacyjnej

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 933 z ul. 11 Listopada w m. Ćwiklice. Część druga zadania

dotyczy: Budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW 933 w rejonie

skrzyżowania ul. Topolowej w m. Góra. Część trzecia zadania dotyczy: Przebudowy sygnalizacji

świetlnej na skrzyżowaniu DW 941 z ul. Cieszyńską w m. Ustroń 

Numer referencyjny: WIR/P/80509/1 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Niniejsze

zadanie obejmuje swym zakresem budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w rejonie skrzyżowania ul. Topolową w miejscowości Góra, budowę

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 933 z ul. Zawadzkiego i 11 Listopada w

miejscowości Ćwiklice oraz przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi

wojewódzkiej nr 941 z ul. Cieszyńską w miejscowości Ustroń. Szczegóły zadania opisane zostały w

Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji 

 

II.5) Główny kod CPV: 45233294-6 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45316213-1

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

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

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 
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lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-29 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku

z tym Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 

Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji

ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną: dla Części pierwszej zadania nie mniejszą niż 195 000,00 zł dla

Części drugiej zadania nie mniejszą niż 105 000,00 zł dla Części trzeciej zadania nie mniejszą niż 300

000,00 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykazał się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę stanowiącą sumę wymaganych sum

gwarancyjnych dla wybranych części, w przypadku składania ofert na wszystkie części na kwotę nie

mniejszą niż 600 000,00 zł W przypadku podania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający

jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest

dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania 

Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 3.a Wykonawcy W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie

zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli

wykaże, że wykonał: w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zadania minimum 3 roboty

budowlane polegające na budowie dwóch sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych na skrzyżowaniach



11.06.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=99e69fcd-b5d0-4200-93f4-8a5c0d8cc99c

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=99e69fcd-b5d0-4200-93f4-8a5c0d8cc99c 7/24

oraz jednej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych o łącznej wartości minimum

774 000,00 zł w przypadku złożenia oferty tylko na część pierwszą zadania minimum 1 robotę

budowlaną polegającą na budowie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu o łącznej

wartości minimum 249 000,00 zł w przypadku złożenia oferty tylko na część drugą zadania minimum

1 robotę budowlaną polegającą na budowie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla

pieszych o łącznej wartości minimum 133 000,00 zł w przypadku złożenia oferty tylko na część

trzecią zadania minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sygnalizacji świetlnej

akomodacyjnej na skrzyżowaniu o łącznej wartości minimum 392 000,00 zł w przypadku złożenia

oferty na wybrane dwie części zadania minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu

robót wymaganych dla poszczególnych części zadania o łącznej wartości, która stanowi sumę

wymaganych zadań dla wybranych pojedynczych części zadania nie wcześniej niż w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3.a.a. w przypadku podania wartości za

wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs

Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w

dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego

postępowania. 3.b Osób W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności

zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował

osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i

wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: w przypadku

złożenia oferty na wszystkie części zadania lub wybrane (1 i 3 część zadania, 2 i 3 część zadania) dwie

części zadania 1. 2 osoby posiadające Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa

Budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych), Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem

należy w Wykazie osób – załącznik nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień. w przypadku złożenia
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oferty na jedną część zadania 1. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w

rozumieniu Prawa Budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje

zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), Wyjaśnienie: w celu wykazania

się doświadczeniem należy w Wykazie osób – załącznik nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień w

przypadku złożenia oferty na wszystkie części zadania 1. 3 osobami posiadającymi Kwalifikacje:

uprawnienia SEP do 1 kV, Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy w Wykazie

osób – załącznik nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień 2. 6 osobami posiadającymi Kwalifikacje:

uprawnienia do kierowania ruchem drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20

czerwca 1997 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 128 tekst jednolity ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06

lipca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 143 tekst jednolity) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które

zostały wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów jw., Wyjaśnienie: w celu wykazania

się doświadczeniem należy w Wykazie osób – załącznik nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień w

przypadku złożenia oferty na jedną część zadania 1. 1 osobą posiadającą Kwalifikacje: uprawnienia

SEP do 1 kV, Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy w Wykazie osób – załącznik

nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień 2. 2 osobami posiadającymi Kwalifikacje: uprawnienia do

kierowania ruchem drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

(Dz. U. 2017 r., poz. 128 tekst jednolity ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06 lipca 2010 r. (Dz.

U. z 2016 r. Nr 143 tekst jednolity) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na

postawie wcześniej obowiązujących przepisów jw., Wyjaśnienie: w celu wykazania się

doświadczeniem należy w Wykazie osób – załącznik nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień w

przypadku złożenia oferty na wybrane dwie części zadania 1. 2 osoby posiadające Kwalifikacje:

uprawnienia SEP do 1 kV, Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy w Wykazie

osób – załącznik nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień 2. 4 osoby posiadające Kwalifikacje:

uprawnienia do kierowania ruchem drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20

czerwca 1997 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 128 tekst jednolity ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06

lipca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 143 tekst jednolity) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które

zostały wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów jw., Wyjaśnienie: w celu wykazania

się doświadczeniem należy w Wykazie osób – załącznik nr 10 do SIWZ podać nazwę uprawnień

Informacja: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk osób z uprawieniami SEP do 1kV i z
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uprawnieniami w zakresie kierowania ruchem drogowym. 3.c. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Zamawiający

może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia, Zamawiający wymaga innego

dokumentu w celu potwierdzenia okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP tj.

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i

dokumenty: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty, na lub wg załącznika nr 9 do SIWZ. b) Wykaz osób, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na lub wg załącznika nr 10 do SIWZ. c)

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez Zamawiającego 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2, który jest opieczętowany i

podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów.

Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają

się o udzielenie zamówienia). Kosztorys Ofertowy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do
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realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót - Załącznik Nr 1 do

SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji. Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ

Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca

określonych w pkt. 9 SIWZ. Kopia wadium dla części 1, części 2 i części 3 oddzielnie. Wykonawca, w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.zdw.katowice.pl) informacji, o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawca potwierdza to oświadczeniem składanym na załączniku nr 5 do SIWZ w terminie 3 dni

liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www. zdw.katowice.pl.

informacji z sesji otwarcia ofert. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1). W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do

realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym

mowa w pkt. 9.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem

lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
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jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w pkt. 9.1 SIWZ Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzieleniu zamówienia w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający

żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego

podmiotu b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą Zamawiający żąda od

wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.

7 ppkt. 4.2a). Dokument będzie wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa

w pkt. 7.4. SIWZ. Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór zobowiązania - załącznik

nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie Wykonawca składa na etapie złożenia oferty. Zamawiający informuje, że

zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu

zamówienia, Zamawiający żąda złożenia zobowiązania w oryginale. Dokumenty określone w pkt. 10

SIWZ w zakresie podwykonawstwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w

postępowaniu to: dla Części pierwszej zadania: 8 000,00 zł dla Części drugiej zadania: 4 000,00 zł dla

Części trzeciej zadania: 13 000,00 zł Wadium należy wnieść dla każdej Części oddzielnie. 2. Formy

wniesienia wadium: a) pieniądz; b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)
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gwarancje bankowe; d) gwarancje ubezpieczeniowe; e) poręczenia udzielane przez podmioty, o

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

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Informacje

dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium

wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00

dnia 27.06.2018 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę

uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie

pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA

OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4)

Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium

należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art.

46 ustawy PZP. 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust.

4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5

ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium

wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno

być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie

z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy: - nazwę dającego zlecenie i

adres jego siedziby, - nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, - nazwę Beneficjenta, -

kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, - zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i

bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego

żądanie zapłaty, - okres obowiązywania, - warunki wygaśnięcia, - okres gwarancji musi obejmować

cały okres związania ofertą, - gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z

zasadami reprezentacji Gwaranta. 4. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie

Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert

 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY 20,00

SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI 20,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
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Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

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

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej

wskazanym zakresie: 1. ZMIANY OGÓLNE A Możliwa jest: a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby

Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, a) zmiana osób występujących po stronie

Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, b) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, c)

zmiana numeru rachunku Wykonawcy, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, e) zmiana

zakresu podwykonawstwa, f) zaakceptowana zmiana podwykonawcy, g) zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, B

Wykonawcę może zastąpić nowy wykonawca – w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art.

144 ust. 1 pkt. 4 ustawy. C Możliwa jest zmiana zakresu robót. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN

WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia,

jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest

lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków

Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów związanych z prowadzeniem

budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie

robót, ze względu na: a) przedłużenie procedury przetargowej, poza pierwotny termin związania ofertą, b)

realizację dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, c)

rezygnację z części robót, w przypadku braku potrzeby ich wykonania, d) zmianę powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) siłę

wyższą (§ 12). C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli

przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. ZMIANY RZUTUJĄCE

NA WYNAGRODZENIE WYKONAWCY Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze

zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z ustawową zmianą kosztów wykonania robót, a

tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części robót, w przypadku braku potrzeby ich

wykonania, d) z realizacją dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2

ustawy PZP, e) ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy (np. zmiana przez władzę ustawodawczą minimalnego wynagrodzenia za pracę). II.

Określa się następujące warunki wprowadzenia zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania

zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej
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zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie

Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. C.

Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania

zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach

(notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga

zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust.

2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-06-27, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,

że:  administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW w

Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32)

78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.;  Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w

ZDW w Katowicach – e-mail: iod@zdw.katowice.pl *;  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

POSTĘPOWANIA NR WIR/P/180509/1 BUDOWA DWÓCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W

CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA I ĆWIKLICE ORAZ

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. CIESZYŃŚKĄ W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ – Z PODZIAŁEM

NA 3 CZĘŚCI: Część pierwsza zadania dotyczy: Budowy akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na

skrzyżowaniu DW 933 z ul. 11 Listopada w m. Ćwiklice. Część druga zadania dotyczy: Budowy

wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW 933 w rejonie skrzyżowania ul.

Topolowej w m. Góra. Część trzecia zadania dotyczy: Przebudowy sygnalizacji świetlnej na

skrzyżowaniu DW 941 z ul. Cieszyńską w m. Ustroń prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje

cały czas trwania umowy;  Obowiązek podania przez osoby danych osobowych bezpośrednio ich

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wynikają z ustawy Pzp;  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Osoba, której dane dotyczą posiada: − na podstawie

art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo

do sprostowania danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18

ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  Osobie, której

dane dotyczą nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

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, gdyż podstawą
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prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ *

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

BUDOWA DWÓCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA I ĆWIKLICE ORAZ

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU

DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. CIESZYŃŚKĄ W MIEJSCOWOŚCI

USTROŃ – Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: Część pierwsza zadania dotyczy: Budowy

akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 933 z ul. 11 Listopada w m.

Ćwiklice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część pierwsza

zadania dotyczy: Budowy akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 933 z ul. 11 Listopada

w m. Ćwiklice Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót,

Specyfikacjach i dokumentacji. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233294-6, 45316213-1
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
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okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-10-29
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA 60,00

OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY 20,00

SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
2 Nazwa:

BUDOWA DWÓCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA I ĆWIKLICE ORAZ

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU

DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. CIESZYŃŚKĄ W MIEJSCOWOŚCI

USTROŃ – Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: Część druga zadania dotyczy: Budowy

wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW 933 w rejonie

skrzyżowania ul. Topolowej w m. Góra

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część druga

zadania dotyczy: Budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW 933 w

rejonie skrzyżowania ul. Topolowej w m. Góra Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu

Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233294-6, 45316213-1
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
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data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-10-29
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA 60,00

OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY 20,00

SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
3 Nazwa:

BUDOWA DWÓCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W CIĄGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA I ĆWIKLICE ORAZ

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU

DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. CIESZYŃŚKĄ W MIEJSCOWOŚCI

USTROŃ – Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI: Część trzecia zadania dotyczy: Przebudowy

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 941 z ul. Cieszyńską w m. Ustroń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część trzecia

zadania dotyczy: Przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 941 z ul. Cieszyńską w m. Ustroń

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i

dokumentacji 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233294-6, 45316213-1
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
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data zakończenia: 2018-10-29
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA 60,00

OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


