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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449825-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2018/S 199-449825
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin
Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
E-mail: zamowienia@ims.szczecin.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stadion.szczecin.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polska
E-mail: zamowienia@ims.szczecin.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stadion.szczecin.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.stadion.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kazimierza Twardowskiego 8
Szczecin
71-100
Polska
Tel.: +48 513089216
E-mail: zamowienia@ims.szczecin.pl
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Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stadion.szczecin.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kazimierza Twardowskiego 8
Szczecin
71-100
Polska
E-mail: zamowienia@ims.szczecin.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stadion.szczecin.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zastępstwo inwestorskie

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

Nazwa:
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im.
Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.
Numer referencyjny: IMS/2/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową
Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

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
71000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zachodniopomorskie, Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację zadania inwestycyjnego polegającego na
Budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego
im.Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej. W zakres ww. zadania
inwestycyjnego wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie:
1) Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z kompleksem sześciu boisk, w tym wykonanie
(budowa,rozbudowa i/lub przebudowa):
a) Budynku Szatni, Przygotowania Fizycznego i Odnowy Biologicznej Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży,
b) Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, obejmującego w szczególności:
Boisko nr 1 (płyta główna), pełnowymiarowe, z nawierzchnią hybrydową, oświetleniem, systemem nawadniania
i podgrzewania płyty boiska wraz z Trybunami Stadionu,
Boisko nr 2 (boisko treningowe), pełnowymiarowe, z nawierzchnią hybrydową, z oświetleniem, systemem
nawadniania i podgrzewania płyty boiska,
c) boiska nr 3, pełnowymiarowego, z nawierzchnią naturalną, z oświetleniem, systemem nawadniania płyty
boiska oraz trybuną,
d) boiska nr 4, niepełnowymiarowego (wymiary mniejsze o nie więcej niż 10 % od wymiaru pełnowymiarowego
boiska piłkarskiego), z nawierzchnią sztuczną, zabudowanego halą pneumatyczną,
e) boiska nr 5 i 6, pełnowymiarowego, z nawierzchnią naturalną, z oświetleniem i systemem nawadniania,
f) infrastruktury wokół Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży (Budynku CSDiM, Stadionu oraz boisk
piłkarskich),tj. parkingów, dróg dojazdowych, chodników oraz innych budowli i obiektów budowlanych
stanowiących element zagospodarowania terenu, wynikających z PFU i siwz,
2) sieci ciepłowniczej o średnicach 2xDN200, 2xDN150 od istniejącej komory ciepłowniczej E28-36 do granicy
działki 2/5 oraz budowa przyłączy ciepłowniczych o średnicach 2xDN100, 2xDN80 i 2xDN40 opisanych
wPFU_SEC.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający Inwestycje Miejskie Stadion sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie działa jako pełnomocnik w
imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinie.
2. Termin wykonania zamówienia do 36 miesięcy. Szczegółowe uregulowania dotyczące terminów pośrednich
określone są w Rozdziale VII siwz oraz we wzorach umów.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie,
że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) sprawozdań finansowych, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami
prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym
sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających (w podziale na lata obrotowe) co najmniej: obroty, aktywa obrotowe,
zobowiązania krótkoterminowe, przychody netto ze sprzedaży, zobowiązania ogółem, zysk netto ze sprzedaży,
aktywa ogółem – za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten
okres,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem, tj. w zakresie realizacji robót budowlanych, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
d) dokumentu/dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) obrót i poziom wskaźników ekonomicznych:
A1) roczny obrót wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie robót
budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wyniósł minimum 150 000 000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w każdym roku oraz
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A2) wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio, CR), obliczony zgodnie z wzorem: CR = aktywa
obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe wyniósł na koniec ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego – w okresie prowadzonej działalności, co
najmniej 1,20 oraz
A3) średni wskaźnik rentowności sprzedaży netto (return of sale, ROS), z ostatnich trzech lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego - w okresie prowadzonej
działalności, obliczony zgodnie z wzorem: ROS = (zysk netto/przychody netto ze sprzedaży)*100%, wynosi
co najmniej 2,0 %, z zastrzeżeniem, że w żadnym z trzech ostatnich lat obrotowych wskaźnik rentowności
sprzedaży netto nie może być niższy niż 0 %
Oraz
A4) wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, DR), obliczony zgodnie z wzorem: DR = zobowiązania ogółem/
aktywa ogółem wyniósł na koniec ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności nie
obejmuje pełnego roku obrotowego – w okresie prowadzonej działalności, nie więcej niż 0,8.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, to podmiot trzeci musi
spełniać ten warunek w całości.
b) zdolność finansowa i kredytowa: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej
niż 70 000 000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykonawcy mogą spełniać ww. warunek łącznie, z tym
zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 35 000 000 PLN
(trzydzieści pięć milionów złotych).
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot
trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z tym zastrzeżeniem,
że co najmniej jeden z ww. podmiotów powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie niższej niż 35 000 000 PLN (trzydzieści pięć milionów złotych).
c) ubezpieczenie: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20
000 000 PLN (dwadzieścia milionów złotych).
W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy mogą spełniać ww. warunek łącznie, z tym zastrzeżeniem,
że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 PLN (dziesięć
milionów złotych).
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot
trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z tym zastrzeżeniem,
że co najmniej jeden z ww. podmiotów powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
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a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
Wykaz robót budowlanych należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:
A1) wykonał należycie w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie
mniejszej niż 80 000 000 PLN brutto, polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie stadionu
piłkarskiego posiadającego co najmniej 5 000 miejsc siedzących lub polegającą na budowie i/lub przebudowie
i/lub rozbudowie innego obiektu sportowego posiadającego co najmniej 5 000 miejsc siedzących, prawidłowo
ukończonej oraz
A2) wykonał należycie w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż
500 000 PLN brutto, obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy i/lub rozbudowy i/
lub przebudowy stadionu piłkarskiego lub innego obiektu sportowego posiadającego co najmniej 5 000 miejsc
siedzących
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A3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej lub przyłącza preizolowanego ciepłowniczego w terenie
zurbanizowanym o średnicy nominalnej co najmniej 80 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb oraz
A4) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu
preizolowanej sieci albo przyłącza preizolowanego ciepłowniczego w terenie zurbanizowanym, o średnicy
nominalnej co najmniej 80 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb.
b) dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym w postaci osób, które będą pełnić funkcję:
B1) projektanta w rozumieniu przepisów prawa budowlanego przy realizacji zamówienia:
Bb1) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
oraz
Bb2) posiadającą co najmniej siedmioletnie (od daty uzyskania uprawnień) doświadczenie zawodowe w
projektowaniu oraz
Bb3) która wykonała w ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert dokumentację projektową
obejmującą co najmniej projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru
robót, dotyczącą budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy stadionu piłkarskiego lub innego obiektu sportowego
posiadającego co najmniej 5.000 miejsc siedzących, o wartości usługi co najmniej 500 000 PLN brutto
lub równowartość tej kwoty, dla której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę jeżeli takie
pozwolenie było wymagane
B2) kierownika budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego:
Bb1) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz
Bb2) posiadającej co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
Bb3) która w ostatnich 10 latach przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 1 roku pełniła
funkcję kierownika budowy:
— przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie stadionu piłkarskiego lub innego obiektu sportowego o
pojemności co najmniej 5 000 miejsc siedzących i wartości robót budowlanych co najmniej 80 000 000 PLN
brutto lub równowartość tej kwoty.
B3) kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń.
Z powodu limitu znaków szczegółowe wymagania dotyczące ww. warunków znajdują się w dokumentacji
przetargowej - Rozdział V SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian istotnych do umów polegających na:
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu umów,
2) zmianie wynagrodzenia brutto,
3) zmianie zakresu przedmiotu umów,
4) zmianie personelu wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umów oraz warunki zmian zostały określone w dokumentacji przetargowej wzory umów (załącznik 2a i 2b do siwz).
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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)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 23/02/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Inwestycje Miejskie Stadion sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin (I piętro - Sala
Konferencyjna), POLSKA.

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:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty wraz z załącznikami nr 1a i 1b,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego,
3) odpowiednie pełnomocnictwa,
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 50 %
wartości zamówienia podstawowego.
4. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki wykonawca
ma obowiązek złożyć JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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5. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawcy w części IV JEDZ - Kryteria kwalifikacji - wypełnił tylko sekcję α. W
takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
6. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w ustawie Pzp (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8).
7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie
krótszym niż 10 dni, oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania, z powodów określonych w pkt 5 tj.:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
c) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
8. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy
przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 7.
9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca
składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art.
24 ust. 11 Pzp.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z
rozdziałem VI SIWZ.
11. Na podstawie art. 24 aa Pzp zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
12. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu lub wynikająca
ze złożonych przez wykonawcę dokumentów wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę
wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia
postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14. wadium należy wnieść w wysokości 5 000 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.
Z powodu limitu znaków w niniejszym formularzu ogłoszenia oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć w
postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w dokumentacji przetargowej - Rozdział V siwz.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI Pzp: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018
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