
    

 „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego
w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury
towarzyszącej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja

stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”. 

PRZETARG  OGRANICZONY
o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Płock, wrzesień 2018 roku
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

DZIAŁ I        INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

ROZDZIAŁ I

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina – Miasto Płock
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
REGON 611016086 
NIP 774 31 35 712
fax 24 367 16 15
e-mail: przetargi@plock.eu
godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa, piątek –7.30-15.30, czwartek –8.30-17.30, 
nr konta bankowego: 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie  przetargu ograniczonego. 
2. Wartość  zamówienia  przekracza  kwotę określoną w przepisach wydanych  na podstawie

art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo  zmówień  publicznych
(Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3. Znak sprawy WZP.271.97.2018/EK.

ROZDZIAŁ III

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z art. 47 ustawy Pzp zamawiający zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na realizację zamówienia pn.
„Rozbiórka  i  budowa  stadionu  miejskiego  im.  Kazimierza  Górskiego  w Płocku
przy  ul.  Łukasiewicza  34  wraz  z  przebudową infrastruktury  towarzyszącej”  w
ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  stadionu  im.  Kazimierza
Górskiego przy ul. Łukasiewicza”.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca

się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego
przygotowania oferty.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Pzp.
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10.Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. 
11.Wykonawcy  mogą  wspólnie ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy
w sprawie  zamówienia  publicznego,  pełnomocnictwo  należy  załączyć  do  wniosku  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

12.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia
się od chwili  ich otwarcia, a wnioski  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia
poinformowania o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2018  r.  poz  419),  jeżeli  wykonawca,  nie
później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu, zastrzegł,  że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający wymaga, aby faktyczne wykonanie czynności w zakresie realizacji
zamówienia, tj.  prace ogólnobudowlane i  rozbiórkowe (z wyłączeniem czynności
polegających na samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegających na
projektowaniu  i  kierowaniu  budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  oraz
czynności  geologicznej i  geotechnicznej obsługi  inwestycji)  odbywały  się  przy
pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku – Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm),  które
zostały wymienione w załączniku nr 3 do OPZ.

14.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  w  zakresie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę,  o  którym  mowa  w  pkt  13.  Uprawnienia
Zamawiającego obejmują w szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich
oceny,

2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia
ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

15. Zakres żądanych dokumentów przedstawiony jest we wzorze umowy.

16. Wszelkie wartości podane w walutach obcych przeliczane będą na PLN według średniego
kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie.

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia  jest   „Rozbiórka  i  budowa  stadionu  miejskiego
im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową
infrastruktury  towarzyszącej”  w  ramach  zadania  inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”.  

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8.
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3. Szczegółowy opis  zamówienia zawiera Dział II.

ROZDZIAŁ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Terminy wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązany jest  zakończyć przedmiot  zamówienia wraz z przekazaniem
kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  i  uzyskanym  w  imieniu  Zamawiającego
prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania
umowy - termin odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w
opracowywanej dokumentacji projektowej całości inwestycji (stadion z czterema trybunami)
i takiej realizacji robót rozbiórkowych i budowlano – montażowych zgodnie z zapisami PFU,
SIWZ, umowy, w szczególności w sposób umożliwiający zorganizowanie i przeprowadzenie
rozgrywek sportowych z udziałem publiczności  – meczy – w trakcie wykonywania robót
budowlanych  oraz  zapewnienie  funkcjonowania  pozostałych  obiektów,  nie  podlegających
rozbiórce, na terenie stadionu,
2. W  przypadku  opracowania  dokumentacji  w  oparciu  o  technologię  BIM  Wykonawca
przygotuje i przedstawi w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy Plan Realizacji BIM,
3. Termin przekazania Zamawiającemu projektu koncepcji uzgodnionej w PZPN w ciągu 45
dni roboczych od dnia podpisania umowy,
4. Odbiór przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, w
tym  projektu  rozbiórki,  przed  złożeniem  wniosku  o  stosowną  decyzję  organu
architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych w ciągu 7 miesięcy od
dnia podpisania umowy,
5. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i
rozbiórki wraz z projektem budowlanym w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy,
6. Termin przekazania Zamawiającemu pełnego, kompletnego, wielobranżowego projektu
wykonawczego,  przedmiarów  robót,  kosztorysu  inwestorskiego  oraz  Specyfikacji
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  dla  wszystkich  branż,  do  uzgodnionego przez
zamawiającego  projektu  budowlanego,  w  terminach  określonych  w  harmonogramie
rzeczowo – finansowym Wykonawcy,
7.  Zamówienie  będzie  realizowane  zgodnie  z  harmonogramem rzeczowo  –  finansowym
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj.  nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów /Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań/,

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi posiadać środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
35.000.000,00 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.

3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby:
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1. Wykonawca  w okresie  ostatnich  10 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:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu sportowego, który to
obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie posiadającego minimum 5.000 miejsc siedzących
o wartości robót  minimum 45.000.000,00 zł brutto,
(przez  wykonanie  powyższej  roboty  budowlanej  zamawiający  rozumie,  że  robota  została
wykonana i prawidłowo ukończona, to znaczy dla obiektu uzyskano prawomocne pozwolenie na
użytkowanie,  lub  jeżeli  pozwolenie  na  użytkowanie  nie  było  wymagane  i  zostało  złożone
zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, wobec którego organ
nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub dla którego wydano
zaświadczenie  o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu, o którym mowa w art.  54 ust.  2
ustawy Prawo budowlane, bądź też dla której wydano inny równoważny dokument/dokumenty,
zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane).

2. Wykonawca  w  okresie  ostatnich 10  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:
- dwie  usługi polegające na wykonaniu pełno-branżowej dokumentacji projektowej (przez co
zamawiający  rozumie  dokumentację  budowlaną,  wykonawczą,  powykonawczą)   budowy  lub
przebudowy obiektu sportowego posiadającego  minimum 5.000 miejsc siedzących, która
uzyskała pozwolenie na budowę.

3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a)  jedną  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  Przedstawiciela  Wykonawcy  przy  realizacji
zamówienia, która:

-  posiada  doświadczenie  w  kierowaniu,  zarządzaniu,  koordynowaniu  inwestycją
z zakresu realizacji obiektu sportowego  (w formule zaprojektuj i wybuduj), posiadającego
minimum 5.000 miejsc siedzących o wartości robót  minimum 45.000.000,00 zł brutto,
- posiada wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.

PROJEKTANCI:
b)  jedną  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  Głównego  Projektanta  przy  realizacji
niniejszego  zamówienia,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży architektonicznej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń;
-  posiadającą  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  projektanta
branży architektonicznej;
- która była autorem lub współautorem, w okresie  ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  jednego  projektu
budowlanego i wykonawczego   w branży architektonicznej budowy lub przebudowy obiektu
sportowego o pojemności co najmniej 5.000 miejsc siedzących,

d)  jedną  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  projektanta  branży  konstrukcyjno  –
budowlanej:

-  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  konstrukcyjno  -
budowlanej bez ograniczeń,
-  posiadającą  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  projektanta
branży konstrukcyjno – budowlanej, 
- która była autorem lub współautorem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  jednego  projektu
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budowlanego  i  wykonawczego  w  branży  konstrukcyjno  –  budowlanej budowy  lub
przebudowy obiektu sportowego o pojemności co najmniej 5.000 miejsc siedzących,

e) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej:
-  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
-  posiadającą  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  projektanta
branży sanitarnej,

f) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej:
-  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
-  posiadającą  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  projektanta
branży elektrycznej,

g) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży telekomunikacyjnej:
-  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
-  posiadającą  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  projektanta
branży telekomunikacyjnej,

h) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży drogowej, 
-  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  drogowej  bez
ograniczeń, 
-  posiadającą  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  projektanta
branży drogowej,

i)  jedną  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  projektanta  w  specjalności  architektury
krajobrazu,

- która jest absolwentem uczelni wyższej kierunku architektura krajobrazu po ukończeniu
studiów inżynierskich i magisterskich w tej dyscyplinie, 
-  posiadającą  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  projektanta
architektury krajobrazu,

KIEROWNICY ROBÓT:
j)  jedną  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  zgodnie  z  przepisami
ustawy Prawo Budowlane przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia
budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej  bez
ograniczeń,

k)  jedną  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  kierownika  robót  branży  konstrukcyjno  –
budowlanej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 3 lata praktyki na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót w branży konstrukcyjno-budowlanej,
-  która  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na co
najmniej jednej robocie budowlanej w tej branży przy budowie  lub przebudowie obiektu
sportowego o pojemności co najmniej 5.000 miejsc siedzących,

l) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 3 lata praktyki na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót w branży sanitarnej,

m) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 3 lata praktyki na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót w branży elektrycznej,

n) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 3 lata praktyki na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót w branży telekomunikacyjnej,

o) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży drogowej:
- posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności  inżynierii
drogowej bez ograniczeń, 
-  która  posiada  co  najmniej  3  lata  praktyki  na  stanowisku  kierownika  budowy  lub
kierownika robót w branży drogowej,

p)  jedną  osobą,  która  będzie  prowadziła  stały  nadzór  geologiczny  i  geotechniczny  nad
wykonywaniem robót ziemnych i fundamentowych, 
- posiadającą kwalifikacje   kategorii VI lub VII w zawodzie geolog  w zakresie czynności
polegających   na  wykonywaniu,   dozorowaniu   i  kierowaniu   pracami  geologicznymi
i geotechnicznymi.

Zamawiający zastrzega, iż nie można łączyć funkcji   Kierownika Budowy i Głównego  
Projektanta z innymi   wymienionymi funkcjami.  

Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie przedstawionych przez Wy-
konawcę oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zosta-
ły wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo bu-
dowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uzna-
wania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r, poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów bu-
downictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

II. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się  o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt I.2 mogą spełniać łączenie wszyscy Partnerzy  składający ofertę

wspólną,
b)  warunek  określony  w  pkt  I.3.1 musi  spełniać   jeden  z  Partnerów składający  ofertę

wspólną,
c)  warunek  określony  w  pkt  I.3.2 musi  spełniać   jeden  z  Partnerów składający  ofertę

wspólną,

d) warunek określony w pkt I.3.3 mogą spełniać łączenie  wszyscy Partnerzy   składający
ofertę wspólną.
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III. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.

1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej
innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 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.  Dokument-
zobowiązanie  należy  dołączyć  do  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu w formie oryginału.

2. 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
1,2,4.

3.  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania  zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,  przy wykonywaniu

zamówienia publicznego,
3) zakres i okres  udziału innego  podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot,  na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. 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.

5. 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.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 1, 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, jeżeli wykaże

zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub sytuację  finansową lub ekonomiczną,  o  których
mowa w pkt 1.

7. 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
realizacje zamówienia.

IV.  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub
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kryteria selekcji, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania, a w szczególności gdy liczba wykonawców składających wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie większa niż liczba wykonawców ,
którzy  zgodnie  z  treścią  ogłoszenia  o  zamówienia  mają  zostać  zaproszeni  do
składania ofert.
Powyższe  uprawnienie  przysługuje  Zamawiającemu  również   jeżeli  zachodzą
uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio  oświadczenia  lub
dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub
dokumentów.

V. Kryteria selekcji
Przewidywana liczba kandydatów: 7.

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający  zaprosi  do  złożenia  oferty 7 Wykonawców,  którzy  spełniają  warunki  udziału
w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
będzie  mniejsza  niż  7, Zamawiający  zaprosi  do  złożenia  oferty wszystkich  Wykonawców
spełniających te warunki, 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
7, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 7 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 I.3.1 SIWZ Rozdział VI.
Należy  wykazać  wykonanie w  okresie  ostatnich  10 lat   przed  upływem terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu sportowego, który
to obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie posiadającego minimum 5.000 miejsc siedzących
o wartości robót  minimum 45.000.000,00 zł brutto,
(przez  wykonanie  powyższej  roboty  budowlanej  zamawiający  rozumie,  że  robota  została
wykonana i prawidłowo ukończona, to znaczy dla obiektu uzyskano prawomocne pozwolenie na
użytkowanie,  lub  jeżeli  pozwolenie  na  użytkowanie  nie  było  wymagane  i  zostało  złożone
zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, wobec którego organ
nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub dla którego wydano
zaświadczenie  o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu, o którym mowa w art.  54 ust.  2
ustawy Prawo budowlane, bądź też dla której wydano inny równoważny dokument/dokumenty,
zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane).

W przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dodatkowego dwa
bądź większa liczba podmiotów uzyska tę samą ilość punktów o zakwalifikowaniu do  dalszego
etapu  (zaproszenia  do  złożenia  ofert)  decydować  będzie  wyższa  zdolność  finansowa  i/lub
kredytowa zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ pkt I.2.

ROZDZIAŁ VII

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający,  na podstawie  art.  24 ust.  1 pkt  12 ustawy Pzp,  wyklucza z  postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu
lub nie został zaproszony do złożenia oferty lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą
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w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23
ustawy Pzp.

3.  Zamawiający   wyklucza  również  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
wykonawcę:
1) na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1,  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,

w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest
przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego  majątku  lub  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.  508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd  zarządził  likwidację  jego  majątku  w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 2344 ze zm.);

2) na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2,  który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył
obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy  wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych
środków dowodowych;

3) na podstawie art. 24 ust.  5 pkt 4, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub  zasądzenia
odszkodowania; 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp lub ust. 5 pkt  1, 2, 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące
wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec
wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

5. Zamawiający  wzywa  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na
zasadach i w trybie określonym w Rozdziale VI pkt IV.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU I KRYTERIÓW SELEKCJI  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK

PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne
na  dzień  składania  wniosków     oświadczenia  stanowiące  wstępne  potwierdzenie,  że
Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  i  kryteria  selekcji w
postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zgodnie
z zapisem pkt 13 w rozdziale VIII.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22 a ustawy
Pzp w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia,
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w zakresie  w jakim powołuje  się  na ich zasoby,  warunków udziału  w postępowaniu,  wraz
z wnioskiem      składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  przekazania
informacji, o których mowa w art.  51 ust. 1a ustawy Pzp (informacja   o wynikach oceny
wniosków),  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.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10 dni, terminie
aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5.  Na  wezwanie Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  następujące
oświadczenia  i  dokumenty  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków
udziału w postępowaniu:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 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)  Wykaz  usług wykonanych,  a  w przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  10 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) Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,
w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług, 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)  Informację 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.

6.  Na  wezwanie Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  następujące
oświadczenia  i  dokumenty  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy
z udziału w postępowaniu:
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1) informację 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  ,  

2) odpis  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) 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; 

4) oświadczenie wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania  ma osoba,  której  dotyczy informacja  albo dokument,  w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

2) ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

    3) dokumenty, o których mowa w pkt 7, ppkt 1) i 2)  powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. 
8.  Jeżeli  w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  lub miejsce
zamieszkania ma osoba,  której  dokument dotyczy,  nie  wydaje  się   dokumentów, o których
mowa pkt 7 ppkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub
oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7 ppkt 3) stosuje się.
9. Na wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji

innych podmiotów na  zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do
przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów,  o których mowa w pkt 6.

10. Inne dokumenty dołączane do   oferty  :  
1) Dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna. 
2)  Pełnomocnictwo  /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do

podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
3) Tabela elementów scalonych – Wg Załącznika.
4)  Koncepcja  programowo-przestrzenna  opracowana  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w

SIWZ.  
11. Wniosek wspólny

1) W przypadku złożenia  wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
przedsiębiorcy  występujący  wspólnie  muszą  upoważnić  jednego  spośród  siebie  jako
przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania    i rozporządzania prawem w sprawach
związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane
pełnomocnictwem podpisanym przez  pozostałych  przedsiębiorców  lub  ich  uprawnionych
przedstawicieli.

2)  Wniosek przedstawiona  przez  dwóch  lub  więcej  partnerów  wchodzących  w  skład
konsorcjum  lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jeden, od jednego wykonawcy
i spełniać następujące wymagania:
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  -  jednolity europejski  dokument  zamówienia składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokument powyższy ma potwierdzić spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Forma dokumentów
1) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2) Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania   do  dyspozycji  wykonawcy  niezbędnych

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia składane jest w oryginale.
3)  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(art. 24 ust. 11 ustawy Pzp)  składane jest w oryginale.
4)  Pozostałe  oświadczenia  i  dokumenty  składane  są  w  formie  oryginału  lub  kopii

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem.  Poświadczenia  „za  zgodność  z  oryginałem”
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5)  Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z  tłumaczeniem na język
polski.

6)  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii
dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. Forma JEDZ

       JEDZ należy złożyć z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta 
elektroniczna, na adres e-mail (maksymalny rozmiar wiadomości - 15 MB): 

przetargi@plock.eu 

zgodnie z zasadami: 

1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt,

2)  Wykonawca  wypełnia  JEDZ,  tworząc  dokument  elektroniczny.  Może  korzystać
z  narzędzia  eESPD  lub  innych  dostępnych  narzędzi  lub  oprogramowania,  które
umożliwiają  wypełnienie  JEDZ  i  utworzenie  dokumentu·  elektronicznego,
w  szczególności  w  jednym z  ww.  formatów,  przy  czym ze  względów technicznych
zaleca się stosowanie formatu .pdf.

3)  Zaleca  się,  aby  nazwa  pliku  zawierającego  JEDZ  składała  się  z  oddzielonych
myślnikami: 

a) określenia „JEDZ", 
b) znak postępowania (określonego w Rozdziale II pkt 3), 
c) skróconej nazwy Wykonawcy/Lidera Konsorcjum, 
d) numeru kolejnego pliku JEDZ dla wniosku (jeśli składanych jest więcej niż 1 
oświadczenie JEDZ) 

4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca  podpisuje  ww.  dokument  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym,  wystawionym  przez  dostawcę  kwalifikowanej  usługi  zaufania,
będącego  podmiotem  świadczącym  usługi  certyfikacyjne  -  podpis  elektroniczny,
spełniające  wymogi  bezpieczeństwa  określone  w  ustawie  o  usługach  zaufania  oraz
identyfikacji elektronicznej , przy czym zaleca się używanie formatu PadES.

5) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony
hasłem  dostępowym.  W  tym  celu  wykonawca  może  posłużyć  się  narzędziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia
(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-
source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych, przy czym zaleca się
zaszyfrowanie z wykorzystaniem narzędzia 7-Zip.

6) Wykonawca zamieszcza  hasło  dostępu  do pliku JEDZ w treści swojego wniosku o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu składane w formie pisemnej (wszystkie hasła
dostępu  do  poszczególnych  plików  JEDZ,  jeśli  składane  jest  więcej  niż  jedno
oświadczenie  JEDZ,  a  Wykonawca  ustanowił  różne  hasła).  Treść  wniosku może
zawierać, jeśli jest to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do
dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

7)  Wykonawca  przesyła  zamawiającemu  zaszyfrowany  i  podpisany  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej w taki
sposób,  aby  dokument  ten  dotarł  do  Zamawiającego  przed  upływem terminu
składania wniosku.

8) W tytule przesłanej wiadomości zaleca się podanie oddzielonych myślnikiem:
     a) znak postępowania (określonego w Rozdziale II pkt 3), 
     b) nazwę postępowania,
     c) skróconej nazwy Wykonawcy/Lidera Konsorcjum, 

9)  Wykonawca,  przesyłając  JEDZ,  żąda  potwierdzenia  dostarczenia  wiadomości
zawierającej JEDZ. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

10)  Obowiązek  złożenia  JEDZ  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym  w  sposób  określony  powyżej  dotyczy  również  JEDZ
składanego  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp;  w  takim  przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

11) Złożenie JEDZ wraz z wnioskiem na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
n  i  edopuszczalne  , nie  stanowi  bowiem  jego  złożenia  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

12)  Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępna
jest  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych  pod  adresem:
https://www.uzp.gov.   pl/aktuainosci/elektroniczny-jedz  .

ROZDZIAŁ IX

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Zapytania do SIWZ mogą być złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na
adres: przetargi@plock  .eu  .
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną również w wersji   edytowalnej,  
Jeżeli  zamawiający lub  wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, oferty
wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i/ lub braku podstaw wykluczenia,  dla zmiany lub wycofania oferty
oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy  Pzp zastrzeżona jest  forma pisemna.  JEDZ składany jest zgodnie z
Rozdziałem VIII pkt 13. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków  Zamówienia.  Zamawiający  jest  zobowiązany  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie,
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jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wpłynął  do
zamawiającego  nie  później  niż  do  końca dnia,  w którym upływa   połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po
upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt  4 lub  dotyczy  udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,
o którym mowa w pkt 4.

7. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej
www.plock.eu, bez ujawniania źródła zapytania.

8. W uzasadnionych przypadkach  zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.  plock.eu  .  

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian  w  ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  zamieszcza  stosowną
informację na stronie internetowej www.  plock.eu  .  

10.Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
11.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

w  zakresie  spraw  formalnych  – Elżbieta  Kwestarz –  Wydział  Zamówień  Publicznych,
tel. 24 367 16 16.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

1. Wykonawca  przystępując  do  przetargu  jest  zobowiązany  wnieść  wadium  w  wysokości
2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do upływu terminu składania ofert.

2. Wadium można wnieść w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
  kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – Urząd Miasta
Płocka, Oddział Finansowo-Księgowy, PKO Bank Polski S.A. Nr  85 1020 3974 0000 5002
0177 9982.

4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie
zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy –
nie  uwzględniając  zasad  określonych  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
zostanie  odrzucona  na  podstawie  art.  89 ust.  1 pkt  7  b ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych.

6. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.

7. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca
w odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym mowa w art.  26  ust.  3  i  3a,  z  przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art.  87 ust. 2 pkt 3, co  spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający  zatrzymuje  również  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający  zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  wykonawcy,  który  wycofał  ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 

11.Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę  któremu  zwrócono
wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.  Wykonawca wnosi  wadium w terminie  określonym przez
zamawiającego. 

12.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie
oryginału.

13.Jeżeli  oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna,  wykonawca winien
uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.

ROZDZIAŁ XI 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin  związania ofertą wynosi 90 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy  przedstawiają  ofertę  zgodnie  z  treścią  Formularza  Oferty.  Treść  oferty  musi
odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż jedną
ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
ustawy.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  parafowane  przez  osobę/y  podpisującą/e  ofertę
i kolejno ponumerowane , począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. 
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5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6. Wszystkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być

parafowane  przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.
7.Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana

na zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta pn: 

  „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy
ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach
zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  stadionu im.  Kazimierza  Górskiego
przy ul. Łukasiewicza”.  

Nie otwierać przed dniem …………………….. r.  godz. .…………………..

Koperta  wewnętrzna  oprócz  opisu  jw.  winna  zawierać  nazwę  i  adres  wykonawcy,  aby
zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem,  że  zamawiający  otrzyma pisemne powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub
wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian musi być przygotowane wg takich samych zasad
jak  składana  oferta  tj.  w  dwóch  kopertach  (zewnętrzna  i  wewnętrzna)  odpowiednio
oznakowanych  z dopiskiem „ZMIANA”.

9. Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 12 i 13.
10.  Powyższe  zasady  mają  zastosowanie  do  Wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu.
11.  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 6

listopada 2018 roku, godzina 11:00. Wnioski należy złożyć w siedzibie zamawiającego –
Urząd Miasta  Płocka,  09-400 Płock,  Stary  Rynek 1 (wejście  od ul.  Zduńskiej  3) –  Biuro
Obsługi Klienta – stanowisko nr 1.

ROZDZIAŁ XIII

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary
Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3) – Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1,  pokój nr B 125.
3. Termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert  zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Koperty wewnętrzne ofert „WYCOFANYCH” nie będą otwierane. 
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert  zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, warunków płatności zawartych w ofertach.
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ROZDZIAŁ XIV

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferowana jest ceną ryczałtową.
2. Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu

zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie

podlegają zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
4. Ceny oferty winny obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym

również wszelkie koszty towarzyszące , o których mowa w Dziale II-III niniejszej SIWZ.
5. Ceny określone przez wykonawcę powinny uwzględniać opusty, jakie Wykonawca oferuje.
6. Ceny powinny być przedstawione do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 60%, (C)
2) Gwarancja jakości na roboty budowlane – 5%, (G)
3) Koncepcja programowo – przestrzenna – 15%, (K)
4)  Doświadczenie  zawodowe  Kierownika  Budowy  –  posiadającego  uprawnienia  w  branży
konstrukcyjno - budowlanej – 5%, (DKB)
5) Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta branży architektonicznej pełniącego nadzór
autorski nad całością przedmiotu zamówienia – 10%, (DGP)
6) Wykonanie dokumentacji projektowej w technologii BIM – 5%. (B)

W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ad 1.  Kryterium Cena będzie  rozpatrywane na podstawie  ceny brutto  za wykonanie  całego
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

C min

C  =  ----------  X  100 pkt  = …........... pkt
Co  

gdzie: C min  - cena brutto oferty najtańszej
Co     - cena brutto oferty ocenianej

Ad 2. Kryterium Gwarancja jakości na całość wykonanego przedmiotu zamówienia rozpatrywane
będzie na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Najkrótszy okres gwarancji jakości, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
wymagany  przez  Zamawiającego  to  60  miesięcy,  najdłuższy  okres  gwarancji  jakości
uwzględniony  do  oceny  przez  Zamawiającego  to  72  miesiące.  Termin  gwarancji  należy
zadeklarować w pełnych miesiącach.
Dłuższy termin niż 72 miesięcy należy zaliczyć tak jak okres 72 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

G o - G min

G  =  -----------------  X 100 pkt = …........... pkt
           G max - G min
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gdzie: G max  - gwarancja maksymalna (72 m-cy)
G min  - gwarancja minimalna (60 m-cy)
G  o   - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)

Ad.  3.  Kryterium  Koncepcja  programowo  przestrzenna  będzie  rozpatrywana  na  podstawie
spełnienia przez przedstawioną koncepcję programowo – przestrzenną założeń przyjętych przez
Zamawiającego i przedstawionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
Wymagania  do  zawartości  koncepcji  programowo-przestrzennej  przedstawiono  w  opisie
przedmiotu zamówienia.
Ocena za to kryterium będzie dokonywana przez członków Komisji przetargowej indywidualnie w
skali od 0 do 100 punktów.

Koncepcje programowo – przestrzenne  podlegać będą ocenie pod względem zgodności z PFU i:
1. przyjętych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu (od 0 do 20 pkt), w tym:

-  wpisanie obiektu w kontekst otoczenia, ekspozycja od strony ulicy, placu, relacje ze
znajdującymi się w sąsiedztwie obiektami,
- lokalizacja strefy wejściowej,
-  funkcjonalność  i  bezkolizyjność  układu  ciągów  pieszych  i  samochodowych
obsługującego obiekt, sposób rozwiązań wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z
powiązaniami zewnętrznymi,
-  powiązania komunikacyjne i funkcjonalne z istniejącym zagospodarowaniem terenów
przyległych, nie objętych opracowaniem;

2. przyjętych rozwiązań funkcjonalnych (od 0 do 20 pkt), w tym:
- realizacja funkcji przewidzianych w programie funkcjonalno – użytkowym,
-  dyspozycje dotyczące układu poszczególnych funkcji w obiekcie (podział na trybuny i
kondygnacje),
- ukształtowanie prawidłowych relacji w przyjętym układzie funkcji,
- bilans powierzchni ukazujący prawidłowe proporcje dyspozycji powierzchniowych,
- układ komunikacyjny, w tym dostępność obiektu dla osób o ograniczonej mobilności;

3. jakość przyjętych rozwiązań architektonicznych w zakresie bryły obiektu (od 0 do 30 pkt), w
tym:

- atrakcyjność wizualna bryły obiektu,
- relacje ze znajdującymi się w sąsiedztwie obiektami kubaturowymi,
- spójność rozwiązań przestrzennych;

4. jakość przyjętych rozwiązań architektonicznych w zakresie kompozycji elewacji (od 0 do 30
pkt), w tym:

- estetyka i jakość zastosowanych materiałów wykończeniowych,
- kolorystyka proponowanych materiałów wykończeniowych,
- spójność plastyczna proponowanych rozwiązań,
- kompozycja elewacji w tym propozycja oświetlenia obiektu,
- rozwiązanie wizualne strefy wejściowej;

Ad 4. Kryterium Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń.
Minimalnym, wymaganym poziomem doświadczenia zawodowego Kierownika Budowy jest:
a) pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy,
oraz
b)  pełnienie,  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania ofert,  funkcji
kierownika  budowy w branży  konstrukcyjno  –  budowlanej  przy  realizacji   minimum jednej
roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu sportowego o pojemności
co najmniej 5.000 miejsc siedzących, który to obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Zamawiający przyzna następujące punkty:
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a) za każdy dodatkowy rok (ponad 5 lat) doświadczenia na stanowisku  Kierownika budowy,
Wykonawca otrzyma 10 punktów – nie więcej niż 50 punktów  (za max. 5 lat)
b) za pełnienie, w okresie ostatnich  10  lat   przed upływem terminu składania  ofert,  funkcji
kierownika budowy w branży konstrukcyjno – budowlanej  na  kolejnych robotach budowlanych
(poza wymogiem minimalnym) polegających na budowie lub przebudowie obiektu sportowego o
pojemności  co  najmniej  5.000  miejsc  siedzących,  który  to  obiekt  uzyskał  pozwolenie  na
użytkowanie, Wykonawca otrzyma 25 punktów za każdą robotę budowlaną – nie więcej niż 50
punktów.

Ad 5.  Kryterium Doświadczenie  zawodowe Głównego Projektanta  posiadającego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Minimalnym, wymaganym poziomem doświadczenia zawodowego Głównego Projektanta jest:
a) pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w branży architektonicznej
oraz 
b)  pełnienie,  w  okresie  ostatnich  10 lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  funkcji
głównego  projektanta  w  branży  architektonicznej  oraz nadzoru autorskiego w  trakcie
wykonywania robót budowlanych przy realizacji  minimum jednego pełno-branżowego projektu
budowlanego i  wykonawczego budowy  lub przebudowy obiektu sportowego o pojemności  co
najmniej 5.000 miejsc siedzących,  który to obiekt uzyskał pozwolenie na budowę.

Zamawiający przyzna następujące punkty:
a) za każdy dodatkowy rok (ponad 5 lat) doświadczenia na stanowisku projektanta w branży
architektonicznej, Wykonawca otrzyma 10 punktów – nie więcej niż 50 punktów (za max. 5 lat).
b)  za  pełnienie,  w okresie  ostatnich  10 lat  przed upływem terminu składania  ofert,  funkcji
głównego  projektanta  w  branży  architektonicznej  kolejnych  pełno-branżowych  projektów
budowlanych  i  wykonawczych  (poza  wymogiem  minimalnym) dotyczących  budowy  lub
przebudowy obiektu sportowego o pojemności co najmniej  5.000 miejsc siedzących, który to
obiekt  uzyskał pozwolenie na budowę  Wykonawca otrzyma 12,5 punktów za każdy projekt  –
nie więcej niż 25 punktów
c) za pełnienie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania  ofert, nadzoru
autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych kolejnych pełno-branżowych projektów
budowlanych  i  wykonawczych  (poza  wymogiem  minimalnym) dotyczących  budowy  lub
przebudowy obiektu sportowego o pojemności co najmniej  5.000 miejsc siedzących, który to
obiekt uzyskał pozwolenie na budowę, Wykonawca otrzyma 12,5 punktów za każdą usługę – nie
więcej niż 25 punktów.

Ad 6. Kryterium Wykonanie dokumentacji projektowej w technologii BIM.
W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę wykonania dokumentacji  projektowej objętej
przedmiotem  zamówienia  w  metodologii  BIM,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  PFU
Wykonawca otrzyma 100 pkt.

3.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P), stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej
danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

P = C x 60% + G x 5% + K x 15%  + DKB x 5%+ DGP  x 10% + B x 5%

3.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

1.  Zamawiający  zawrze  z  Wykonawcą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego, z
zastrzeżeniem  art.  183  ustawy,  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania
zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej, albo nie krótszym niż 15  dni - jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w
inny sposób.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy – Dział III.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie  zmian w niej przewidzianych.
4. Jeżeli  została  wybrana  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia,  Zamawiający  będzie  żądał  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

ROZDZIAŁ XVII

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia,  o ile  są już
znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w  takie  roboty  budowlane.  Wykonawca  zawiadamia
zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych
podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót
budowlanych.

3.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy,  w  celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w  wysokości  10%
ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku
następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
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PKO Bank Polski S.A. Nr 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.

ROZDZIAŁ XIX

POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W niniejszym postępowaniu  przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II. Kl  auzula informacyjna z art. 13 RODO   

Gmina Miasto Płock 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 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: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, Stary Rynek 1 ,
09-400 Płock;

2. dane inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock e- mail - i  od  @plock.eu  ,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  np.  „Rozbiórka
i  budowa  stadionu  miejskiego  im.  Kazimierza  Górskiego  w  Płocku  przy
ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego
przy ul. Łukasiewicza”.   

4. odbiorcami Pani/Pana 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”;  

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  przez  okres  5 lat  od  dnia  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;

6. obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
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;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
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- 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
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- 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 prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

______________________
*  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.

ROZDZIAŁ XXI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 
Załącznik  nr  2 Zobowiązanie  podmiotów  trzecich  do  oddania  do  dyspozycji   wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia. 

    Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska  

         Dyrektor Wydziału Zamówień  Publicznych
ZATWIERDZIŁ:         .......................................................

       Płock, dnia 25 września  2018 roku
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Formularz wniosku

.............................................
     pieczęć Wykonawcy

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym w postępowaniu o zamówienie publiczne na
realizację zamówienia pn.

 „Rozbiórka   i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy
ul.  Łukasiewicza 34 wraz z  przebudową infrastruktury towarzyszącej”  w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy
ul. Łukasiewicza”.   

MY NIŻEJ PODPISANI 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.........................................

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i

dokładne
adresy wszystkich  członków konsorcjum)

1. DEKLARUJEMY CHĘĆ UDZIAŁU w przedmiotowym postępowaniu.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i formularzem Wniosku o

dopuszczenie  do  udziału  w  przedmiotowym postępowaniu  i  uznajemy  się  za  związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3.  PEŁNOMOCNIKIEM  WYKONAWCÓW, uprawnionym  do  reprezentowania  wszystkich
Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  przedmiotowe  zamówienie  oraz  do  zawarcia
umowy jest: _____________________________________________________

4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

imię i nazwisko: ___________________________________________________________ 

24



adres: ___________________________________________________________________

tel.  ___________________  fax  __________________  e-mail:
__________________________________

5.  OŚWIADCZAMY,  iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ -
stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO (  rozporządzenie 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 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)  wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. HASŁO DOSTĘPU do pliku JEDZ …............................................................................

8. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego Wniosku są:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*  W przypadku  gdy  wykonawca  nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Zał. nr 2

…...............................................................
(nazwa Podmiotu, na zasadach
którego polega Wykonawca)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na  na potrzeby realizacji

zamówienia.

Oświadczam w imieniu 
….................................................................................................................
                                               /nazwa Podmiotu na zasobach, którego wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji wykonawcy .................................................................................................
                                                                              /nazwa i adres wykonawcy/

niezbędne  zasoby
…..........................................................................................................................
      /zakres zasobów, które zostaną udostępnione wykonawcy, np. zdolność techniczna lub zawodowa/

na potrzeby realizacji zamówienia pn.  
 „Rozbiórka   i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy
ul.  Łukasiewicza 34 wraz z  przebudową infrastruktury towarzyszącej”  w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy
ul. Łukasiewicza”

Oświadczam,  iż:

a) udostępniam wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

…...................................................................................................................................

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia
publicznego będzie następujący:

…...................................................................................................................................

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…...................................................................................................................................

d)  zrealizuję roboty  budowlane/usługi w  zakresie,  w  jakim  wykonawca  polega  na  moich
zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia  w  celu  potwierdzenia  warunków  udziału  w
postępowaniu. 

data..............................

…................................................
(podpis  Podmiotu, na zasobach którego

wykonawca polega)
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