
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: WZP
NO_DOC_EXT: 2017-043961
SOFTWARE VERSION: 9.4.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: elzbieta.kwestarz@plock.eu
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szatkowska
Tel.:  +48 243671616
E-mail: agnieszka.szatkowska@plock.eu 
Faks:  +48 243671615
Kod NUTS: PL121
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.ump.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szatkowska, Małgorzata Krom
Tel.:  +48 243671616
E-mail: agnieszka.szatkowska@plock.eu 
Faks:  +48 243671598
Kod NUTS: PL121
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.ump.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:agnieszka.szatkowska@plock.eu
www.plock.eu
www.bip.ump.pl
mailto:agnieszka.szatkowska@plock.eu
www.bip.ump.pl
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Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Numer referencyjny: WZP.271.1.48.2017/AS

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku realizowana w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 696. zm). W ramach wspólnej realizacji projektu, Partner prywatny (dalej
również: „Wykonawca”) zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i budowy obiektu oraz utrzymania i
zarządzania wytworzoną infrastrukturą przez okres ok. 25 lat.
Podmiot publiczny (dalej również: „Zamawiający”) będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia
nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Zakłada się również partycypację finansową Podmiotu
publicznego w realizacji wspólnego przedsięwzięcia na zasadach ustalonych w dialogu.
Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy.
Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 225 000.00 EUR

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
79420000
71221000
45100000
45200000
45223300
45300000
45400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL121
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Płock

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Płock i regionu dostępu do
całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej, a tym samym wzbogacenie obecnej
oferty programowej o nowe usługi sportowe, rekreacyjne, dla osób w różnym przedziale wiekowym oraz o
różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności.
Na planowany do budowy obiekt składają się następujące części:
a) Parter – powierzchnia ok. 5 000 m2
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Strefa basenowa (mokra) powierzchnia ok. 2 700 m² (powierzchnia lustra wody=1 350 m2)
Strefa szatni – powierzchnia ok. 1000 m2
Strefa przybasenowa (sucha) – powierzchnia ok. 300 m2
Strefa komunikacyjna holu wejściowego – powierzchnia ok. 1000 m2
b) Część podziemna – powierzchnia ok. 2200 m2
Strefa relaksu – powierzchnia ok. 700 m2
Strefa pracowniczo – socjalna - powierzchnia ok. 300 m2
Strefa techniczna – powierzchnia ok. ok. 1200 m2
c) Piętro - powierzchnia ok. 2200 m2
Strefa rekreacyjno-sportowa sucha powierzchnia ok. 1200 m2
Strefa usługowo-komercyjna - powierzchnia ok. 700 m2
Widownia basenu sportowego - powierzchnia ok. 300 m2
d) Zagospodarowanie terenu – powierzchnia ok. 21 493 m2.
Szczegółową charakterystykę poszczególnych części obiektu zawiera Opis potrzeb i wymagań dostępny na
stronie www.bip.ump.pl.
Szacowane nakłady inwestycyjne wynoszą od 40.000.000 zł do 70.000.000 zł w zależności od ostatecznego
zakresu rzeczowego Projektu.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym zakładającą
podział zadań i ryzyk pomiędzy strony kontraktu. W ramach wspólnej realizacji projektu, Partner prywatny
zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i budowy obiektu oraz utrzymania i zarządzania wytworzoną
infrastrukturą przez okres ok. 25 lat. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia
nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Zgodnie z założeniami finansowymi wskazanymi w opisie potrzeb
i wymagań Podmiot publiczny jest skłonny uiszczać na rzecz Partnera prywatnego opłatę za dostępność,
rozumianą jako spłata części majątkowej inwestycji. Jednocześnie zakłada się, że wynagrodzeniem za
wykonywanie czynności z zakresu utrzymania i zarządzania wytworzoną infrastrukturą, będzie prawo do
pobierania pożytków z przedmiotu Przedsięwzięcia. Ostateczna struktura wynagrodzenia Partnera prywatnego
zostanie ustalona w toku dialogu.
Ostateczny przedmiot zamówienia, rozwiązania techniczne, okres obowiązywania umowy, szczegółowy podział
zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podmiotem publicznym i Partnerem prywatnym
zostaną określone w ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na podstawie ustaleń
poczynionych w toku dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie analizy przez Podmiot publiczny rozwiązań
proponowanych przez Partnerów prywatnych w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Podmiot publiczny
oczekuje, że w trakcie dialogu Partnerzy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, zaproponują optymalne
rozwiązania służące realizacji przedsięwzięcia w sposób najbardziej efektywny oraz ustalą wspólnie z
Podmiotem publicznym optymalny podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: terminy i wysokość płatności lub innych świadczeń Podmiotu publicznego / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: termin wykonania robót budowlanych / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: ulgi przyznane dzieciom i młodzieży szkolnej w korzystaniu z całości lub części
infrastruktury / Waga: 3
Kryterium kosztu - Nazwa: podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy strony umowy /
Waga: 4

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

www.bip.ump.pl
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Okres w miesiącach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza
niż 5, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzania
kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93
ust. 1d ustawy Pzp.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, wówczas
Zamawiający zaprosi do dialogu 5 Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, obliczonych w
sposób określony poniżej:
- Zamawiający przyzna 1 punkt za zrealizowanie jednej dodatkowej roboty budowlanej odpowiadającej
zakresowi wskazanemu w pkt III.1.3 akapit: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1.
Należy wykazać realizację roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, innej niż wykazana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy
zostały one zrealizowane w ramach przedsięwzięcia PPP Zamawiający przyzna 2 punkty. Niedopuszczalne jest
wykazanie w tym zakresie robót budowlanych wykonanych przez podmiot trzeci (wyłącznie zrealizowane przez
Wykonawcę).
W przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dodatkowego dwa bądź większa
liczba podmiotów uzyska tę samą ilość punktów o zakwalifikowaniu do dialogu decydować będzie wyższa
zdolność finansowa lub kredytowa zgodnie z pkt III.1.2 (wyłącznie Wykonawcy).

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

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. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) (dalej: „ustawa Pzp”).
(przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w przypadkach
przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne).
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
3.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
3.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3.3 oświadczenia 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;
3.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 3.1-3.2 składa dokumenty zgodnie z paragrafem 7 i 8 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
5. W terminie 3 dni od dnia poinformowania Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
spełnienia tych warunków Wykonawca, przekaże 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.
6. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp możliwość wezwania Wykonawców - na każdym
etapie postępowania - do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
— 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp możliwość wezwania Wykonawców - na każdym
etapie postępowania - do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Wykonawca musi posiadać środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40.000.000 zł
lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3. wykazu 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.
4. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp możliwość wezwania Wykonawców - na każdym
etapie postępowania - do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej jeden obiekt rekreacji wodnej z nieckami basenowymi o całkowitej powierzchni lustra wody
nie mniejszej niż 1000 m2 i o całkowitej wartości inwestycji minimum 40.000.000,00 zł brutto.
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Za obiekt rekreacji wodnej Zamawiający uzna każdy obiekt budowlany, posiadający basen wewnętrzny lub
baseny wewnętrzne o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1000 m2, w tym w szczególności kryty
basen, park wodny, oceanarium.
2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co
najmniej jedną usługę, która polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu rekreacji
wodnej o całkowitej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1000 m2, na podstawie której wydane zostało
pozwolenie na budowę.
Za obiekt rekreacji wodnej Zamawiający uzna każdy obiekt budowlany, posiadający basen wewnętrzny lub
baseny wewnętrzne o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1000 m2, w tym w szczególności kryty
basen, park wodny, oceanarium.
3.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej:
3.1. trzema osobami, wyznaczonymi do kierowania robotami, posiadającymi uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, w następujących
specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) – minimum 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń) – minimum 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń) –
minimum 1 osoba;
z których każda posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
posiadanej specjalności.
3.2.czterema osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
następujących specjalnościach:
- architektonicznej (bez ograniczeń) - minimum 1 osoba,
- konstrukcyjno- budowlanej (bez ograniczeń) - minimum 1 osoba,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń) – minimum 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń) –
minimum 1 osoba;
z których każda posiada doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu co najmniej jednej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na budowę dotyczącą obiektu rekreacji
wodnej o całkowitej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1000 m2 - każda osoba w zakresie posiadanej
specjalności.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.
3.4. Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunkach
określonych dla personelu Wykonawcy, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a, a także innych przepisów ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.2016.290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

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. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć
aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie, w postaci: – Formularza Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (dalej również: „JEDZ”) - formularz dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
pod adres: www.bip.ump.pl.
Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców
wspólnie składających ofertę oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów
formularz JEDZ należy złożyć dla każdego z tych podmiotów oddzielnie.
2. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – termin związania ofertą
wynosi: 60 dni.
3.W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej
niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o

www.bip.ump.pl
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zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego
poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem
opublikowania ogłoszenia jest sobota.
4. 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 – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do wniosku.
5. 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:
5.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
5.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
5.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5.4 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.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 3 oraz w sekcji VI.3) pkt 1.
7. W nawiązaniu do sekcji IV.2.2) niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, iż wniosek należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, Stary Rynek 1,
09-400 Płock.
8. Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -
www.bip.ump.pl. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub przez
pełnomocnika (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do wniosku).
9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze
do ustawy Pzp.
10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę zaproszonego do składania ofert w wysokości
300.000,00 zł w jednej z form wskazanych w ustawie Pzp.
11. Dotyczy II.1.5) - szacunkowa całkowita wartość - powyżej 5.225.000,00 Euro.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

www.bip.ump.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017


