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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PL224
Al. Niepodległości 30
Częstochowa
42-200
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Deksymer, Anna Szal, Adam Jendrasiak
Tel.: +48 343779100
E-mail: inwestycje@mpk.czest.pl
Faks: +48 343779109
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.czest.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpk.czest.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
WYKONANIE INWESTYCJI W SYSTEMIE "PROJEKTUJ I BUDUJ" POD NAZWĄ: "PRZEBUDOWA LINIOWEJ
INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ W CZĘSTOCHOWIE (odcinek 1,2,3,4,5a,6)"
Numer referencyjny: RZI.26.15.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, dalej jako upb) polegających na przebudowie
liniowej infrastruktury tramwajowej w ramach Projektu „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w
Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego
w Częstochowie” oraz z wykonaniem innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania.
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Stanowi on łącznie zakres projektu zatytułowanego „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w
Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego
w Częstochowie” planowanego do współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, działanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski
oraz efektywne oświetlenie Nr naboru: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45112710
45232451
45233252
45233140
45234116
45300000
45233222
45234126
45234128
45310000
45315300
45231400
71000000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Liniowa infrastruktura tramwajowa w Częstochowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Opracowanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla wszystkich branż, zgodnie z wymaganiami
określonymi w PFU oraz w Prawie Budowlanym, zawierającej w szczególności:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) zgodnie z wymaganiami
określonymi w PFU
d) opracowanie Planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) – w formie pisemnej 7 egz. oraz w formie
elektronicznej w formacie *pdf.,
e) zestawienie pozycji ofertowych,
f) dokumentację powykonawczą.
oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji Projektu.
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2) Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających kompleksowe wykonanie zadania
inwestycyjnego, w szczególności pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej o ile będzie wymagana.
3) Uzyskanie od instytucji oraz osób fizycznych i prawnych wszelkich innych decyzji, uzgodnień, pozwoleń,
opracowań, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do wykonywania projektów i realizacji robót budowlanych na ich
podstawie.
4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji Projektu, dla wszystkich branż i
dokumentacji powykonawczej.
5) Nadzór autorski nad projektem.
6) Wykonanie robót budowlano - montażowo - instalacyjnych w pełnym zakresie przebudowy liniowej
infrastruktury tramwajowej oraz wybudowania dwóch podstacji trakcyjnych i dostosowanie podstacji
„Czartoryskiego” na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, uzgodnień, warunków technicznoeksploatacyjnych oraz obowiązujących ustaw prawno-administracyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi
w PFU.
7) Szkolenie min. 25 pracowników Zamawiającego: w zakresie obsługi urządzeń podstacji i systemu sterowania
podstacjami – 15 osób, w zakresie obsługi, sterowania i ogrzewania zwrotnic – 10 osób.
8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
9) Opracowanie i doręczenie oprogramowania, rozumianego jako oprogramowanie licencjonowane przez
Wykonawcę lub przez producenta w ramach Umowy, wyszczególnione w PFU, dostarczane przez Wykonawcę
odrębnie lub jako wbudowane w urządzenia (firmware) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń
i systemów dostarczanych lub wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy, oraz
wszelkie oprogramowanie narzędziowe, potrzebne do instalacji zgodnie ze specyfikacją zawartą w PFU oraz
niezbędne do korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania bez dodatkowych nakładów i kosztów.
10) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie harmonogram rzeczowo - terminowo finansowy.
3.W przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93ust. 1a ustawy Pzp.
4.Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

4 / 10

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nabór nr RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17; nr wniosku WNDRPSL.04.05.03-24-03A1 /17-001

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP art. 179-198

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu,
2)spełniają warunki, dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c)zdolności technicznej lub zawodowej.
2.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie art. 24. ust.1 pkt
12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
3.Do oferty każdy wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające
informacje, które będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp,
ww.oświadczenie, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE)
2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym
mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ, dotyczące podwykonawców.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów.
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7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
8.Zamawiający na podstawie art. 26 ust 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— posiada lub posiadał w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40 000 000 PLN
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN
2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej wykonawca przedłoży:
a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. Informacja ta winna potwierdzać posiadanie środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 40 000 000 PLN;
b)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten powinien potwierdzać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 000 PLN;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
─w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie) min. 2 zamówienia polegające na budowie* lub przebudowie* torowiska
tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i budową podstacji trakcyjnej, Wymaga się aby każde ze zrealizowanych
i przedstawionych zamówień (roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę co najmniej 20.000.000 zł brutto
(słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto) każda,
i
─w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) min. 2 zamówienia na usługi projektowe dla przedsięwzięcia obejmującego budowę*
lub przebudowę* torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną tramwajową i budową podstacji trakcyjnej
wraz z ułożeniem kabli zasilających i powrotnych, przy czym: zrealizowane zamówienie (w zakresie ww. usług
projektowych) opiewało na kwotę co najmniej 700.000 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto)
każde,
albo
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) min. 2 zamówienia w zakresie ,,zaprojektuj i wybuduj” – polegające na wykonaniu
usług projektowych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę* torowiska tramwajowego oraz
budowy* lub przebudowy* torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną tramwajową i budową podstacji
trakcyjnej wraz z ułożeniem kabli zasilających i powrotnych. Wymaga się aby zrealizowane zamówienie (w
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zakresie ,,zaprojektuj i wybuduj” - obejmujące usługi projektowe i roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę
co najmniej 20.700.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy złotych brutto) każda.
albo
─w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie) min. 1 zamówienie polegające na budowie* lub przebudowie* torowiska
tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i budową podstacji trakcyjnej, Wymaga się aby każde ze zrealizowanych
i przedstawionych zamówień (roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę co najmniej 20.000.000 zł brutto
(słownie: dwadzieścia milionów złotych brutto),
i
─w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) min. 1 zamówienie na usługi projektowe dla przedsięwzięcia obejmującego budowę*
lub przebudowę* torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną tramwajową i budową podstacji trakcyjnej
wraz z ułożeniem kabli zasilających i powrotnych, przy czym: zrealizowane zamówienie (w zakresie ww. usług
projektowych) opiewało na kwotę co najmniej 700.000 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto),
i
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) min. 1 zamówienie w zakresie ,,zaprojektuj i wybuduj” – polegające na wykonaniu
usług projektowych dla przedsięwzięcia obejmującego budowę* lub przebudowę* torowiska tramwajowego oraz
budowy* lub przebudowy* torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną tramwajową i budową podstacji
trakcyjnej wraz z ułożeniem kabli zasilających i powrotnych. Wymaga się aby zrealizowane zamówienie (w
zakresie ,,zaprojektuj i wybuduj” - obejmujące usługi projektowe i roboty budowlane) opiewało na łączną kwotę
co najmniej 20.700.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy złotych brutto).
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę w/w warunku należy przedłożyć wykaz wg załącznika nr 6 do
formularza ofertowego.
*) „budowa”, „przebudowa” - oznacza odpowiednio budowę i przebudowę w rozumieniu przepisów upb
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie tj.:
─ Przedstawiciel Wykonawcy (koordynator): posiadający wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5
lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, w tym min. 3 lata w zarządzaniu min. 1 kontraktem na
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego;
─ Projektant - Kierownik Zespołu Projektowego: posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w specjalności kolejowej bez
ograniczeń oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, w tym minimum 3 lata
doświadczenia w projektowaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) min. 1 zakończonego
projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego;
─ Kierownik budowy: posiadający wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub kolejowej bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat
doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, w tym minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w
pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji min. dwóch inwestycji
o wartości co najmniej 15.000.000 zł (brutto) każda polegającej na przebudowie lub budowie torowiska
tramwajowego.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę w/w warunku należy przedłożyć wykaz wg załącznika nr 7 do
formularza ofertowego
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 2 500 000 PLN (dwa miliony
pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały określone w rozdziale VI SIWZ.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto, podanej w
ofercie,zwane dalej zabezpieczeniem. Szczegółowe wymagania odnośnie wniesienia zabezpieczenia
należytego umowy zostały określone w rozdziale XIII SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki płatności zostały określone w § 13 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści
umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum). W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony
dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może
zawrzeć umowę przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3.Zamawiający nie może zawrzeć umowy przed zakończeniem kontroli uprzedniej przeprowadzanej przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie zawrze umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
MPK w Częstochowie Sp. z o.o., al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, w Sali Konferencyjnej, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający będzie żądał następujące dokumenty:
1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu,
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
8)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty odpowiadające
żądanym dokumentom obowiązujące w kraju jego siedziby lub miejscu zamieszkania.
Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom określonym w SIWZ
żąda także złożenia wraz z ofertą:
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1)oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp), potwierdzającego, że
do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50 % towarów lub oprogramowania
wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub
państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE;
2)oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie szkoleń lub
własny plan szkoleń uwzględniający wymagania zawarte w SIWZ;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-626
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
7.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-626
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2017

