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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.leszno.pl

Leszno: Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie
Numer ogłoszenia: 73526 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie,
tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.leszno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę
istniejących odcinków ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie. W ramach inwestycji planuje się wykonanie
przebudowy ciągów pieszych, budowę ciągów pieszo rowerowych i rowerowych, przebudowę miejsc postojowych i zatok
autobusowych. Istniejące skrzyżowanie zwykłe ulic Dekana i Kiepury zostanie przebudowane na rondo. Poza tym planuje się
też przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu i lokalnie kolidujących kabli
energetycznych oraz budowę kanalizacji teletechnicznej. Podstawą realizacji zadań są projekty budowlane, wykonawcze i SST,
załączone do SIWZ. 2.Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branż) będzie realizowana przez następujące
podmioty: -Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno -Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno 3. W zakres prac do wykonania wchodzi przede wszystkim: 3.1. W
zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: Planuje się przebudowę odcinka ulicy Jana Dekana i Jana Kiepury o łącznej długości
853 m. Największą zmianą w zakresie geometrii jezdni jest przebudowa skrzyżowania ulic ze zwykłego czterowlotowego na
rondo. W ciągu ulicy J. Dekana (do projektowanego ronda) przewidziano po jednej stronie budowę chodnika a po drugiej ciągu
pieszo - rowerowego. W ciągu ul. J. Kiepury przewidziano po stronie południowej budowę chodnika a po stronie północnej
chodnika i ścieżki rowerowej. Szerokość przebudowywanych ulic wynosi 7,00 m. Ulica J. Dekana na początkowym odcinku
posiada szerokość 10,00 m z uwagi na dodatkowy pas wyłączenia dla pojazdów skręcających w lewo. Szerokość chodników
wynosi 2,00 m lub 1,50 m w przypadku gdy są one oddzielone od jezdni pasem zieleni. Szerokość ścieżki rowerowej wynosi
2,00 m a ciągu pieszo rowerowego 2,50 m. Projekt przewiduje przebudowę wszystkich zjazdów, miejsc postojowych i zatok
autobusowych. Dodatkowo na wysokości parku zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych równoległe
do jezdni. Odwodnienie ulicy będzie analogicznie jak w stanie istniejącym - do sieci kanalizacji deszczowej (podlegającej
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przebudowie). Przewiduje się wymianę wszystkich włazów i obudów zaworów gazowych oraz studni telekomunikacyjnych (dla
studni telekomunikacyjnych należy stosować ramy żeliwne). W zakresie oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy J. Dekana od
początku opracowania do skrzyżowania z ul. Ćwiklińską zachowano istniejące ocynkowane słupy oświetleniowe wraz z
oprawami oświetleniowymi. Na pozostałym odcinku przewiduje się budowę nowego oświetlenia ulicznego z jednoczesnym
demontażem oświetlenia istniejącego. Zasilanie oświetlenia odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowego
usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Dekana i Ćwiklińskiej. Zakres inwestycji obejmuje również budowę kanalizacji
teletechnicznej. 3.2. W zakresie zlecanym przez MPWiK: W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje przebudowę
sieci wodociągowej (w zakresie średnic DN 90- DN 225) wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działek (w zakresie
średnic DN 32- DN 63) o łącznej długości ca 929,2 m oraz kanalizacji sanitarnej (w zakresie średnic DN 200- DN 400) wraz z
przyłączami do granicy działek drogowych (w zakresie średnic DN 160- DN 200) o łącznej długości ca 1009,6 m w
następującym zakresie: 1)w ul. Kiepury : -na odcinku drogi od skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Z.
Cybulskiego a)przebudowę sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących sieci (w zakresie średnic DN 110-225) oraz
wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych usytuowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi, przy zastosowaniu rur
PN 10 PE 100 SDR 17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe, b)przebudowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepięciami istniejących sieci (w zakresie średnic DN 200- 400 mm), oraz wszystkich istniejących przyłączy
kanalizacyjnych usytuowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi z rur PVC-U litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m2
(wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą się z pierścienia mocującego i pierścienia
uszczelniającego, - na odcinku od projektowanego ronda do ul. Sygietyńskiego a)przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur
PVC-U litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą
się z pierścienia mocującego i pierścienia uszczelniającego, DN 200 wraz z przebudową przyłączy do granicy posesji, przy
zastosowaniu rur PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO), w zakresie średnic DN 160-200 b)przebudowę
sieci wodociągowej DN 110 wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych usytuowanych wzdłuż projektowanego
odcinka drogi, przy zastosowaniu rur PN 10 PE 100 SDR 17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe,
2) w ul. Dekana (na odcinku od ul. Sygietyńskiego w kierunku ul. Estkowskiego, do wysokości wjazdu na teren istniejących
garaży) c) przebudowę sieci wodociągowej DN 110 wraz z przebudową lub przepięciami istniejących sieci w ul. Sygietyńskiego,
Ćwiklińskiej, Solskiego oraz sięgacza ul. Dekana, przy zastosowaniu rur PN 10 PE 100 SDR 17, DN 110 łączonych poprzez
zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe, d) przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych do granicy posesji, przy
zastosowaniu rur PN 10 PE 100 SDR 17, w zakresie średnic DN 32-63, e) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę składającą się z
pierścienia mocującego i pierścienia uszczelniającego, w zakresie średnic DN 200- 315 mm, f) przebudowę istniejących
przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji, przy zastosowaniu rur PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg
ISO), w zakresie średnic DN 160-200, UWAGA 1 Połączenia w węzłach łączących nową sieć wodociągową z istniejącymi
urządzeniami wykonać należy przy zastosowaniu specjalnych łączników przeznaczonych do łączenia rur z uwzględnieniem
specyfiki materiału przewodu i posiadających zabezpieczenie przed przesunięciem, np. typu SYNOFLEX lub innych
równoważnych; UWAGA 2 Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy odłączyć, trwale zaślepić,
pozostawić w gruncie. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w
obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. UWAGA 3 Na budowanej sieci należy zastosować studnie rewizyjne Dn
1000 i DN 1200 mm z elementów prefabrykowanych wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie niższej niż C35/45
szczelne, z kręgów betonowych wyposażonych w stopnie złazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE montowane w trakcie
produkcji- nie dopuszcza się montażu stopni na budowie; z dennicami monolitycznymi wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą
- kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element; Zwieńczenia studzienek betonowych D1200mm i D1000mm wykonać
za pomocą, żelbetowej pokrywy oraz wykonanej fabrycznie płyty pokrywowej (zestawu naprawczego) składającego się z włazu
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żeliwnego kl. D400 z pierścieniem tłumiącym, otworami wentylacyjnymi i wypełnieniem betonowym. UWAGA 4 W trakcie
prowadzenia prac należy sukcesywnie uruchamiać odcinki nowego kolektora sanitarnego i przepinać funkcjonujące odcinki
kanalizacji sanitarnej. Przyłącza przebudowywać i przepinać tak aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków.
Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Koszty, jakie ponosi MPWiK (których
nie należy uwzględniać w cenie ofertowej) -Sprawdzenie wydajności hydrantów- badanie przeprowadza MPWiK po zgłoszeniu
Wykonawcy gotowości do realizacji prób. -Zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania w części dotyczącej prac
realizowanych na rzecz MPWiK, -Jednokrotnego wykonania inspekcji kamerą TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztów, po wcześniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcę - przy czym koszty każdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca, Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej
infrastruktury. Roboty poszczególnych branż należy wykonać zgodnie ze sporządzonymi dokumentacjami technicznymi oraz
zakresem robót przedstawionym w załączonych do SIWZ kosztorysach ofertowych. 4. Szczegółowy zakres robót i sposób ich
wykonania jest opisany w projektach budowlano-wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i
kosztorysach. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ (Załącznik Nr 12 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w Biurze Projektów Współfinansowanych przy ulicy
Księcia Józefa Poniatowskiego 11.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.13.00-8, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9, 45.23.23.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy
Zamawiającego upoważnionego (Miasto Leszno) w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z
dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem należy dołączyć do oferty. 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez
złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w ofercie lub w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. K. Karasia 15. W
przypadku złożenia oryginału w/w dokumentu w kasie Urzędu Miasta Leszna należy dołączyć do oferty kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna. 5.Z treści
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu (Miasto Leszno) pełnej kwoty wadium w okolicznościach
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określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu
składania ofert, o którym mowa w rozdziale 11 ust.1 SIWZ. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w
podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 10.Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia wykonania umowy. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.Wadium Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówi podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. 15.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16.Na wniosek Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art.
22 ust. 1 pkt 1 ustawy) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby
jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za
odrzuconą.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i
doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu przebudowy ulicy
min. klasy Z o wartości robót drogowych minimum 3.000.000,00 złotych brutto i przy realizacji której występowała
przebudowa co najmniej dwóch elementów infrastruktury towarzyszącej (czyli minimum dwóch spośród
następujących elementów: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, oświetlenie, sieć elektroenergetyczna), a ponadto: dla
branży wod.-kan.: b) minimum dwóch niezależnych robót budowlanych (inwestycji), których przedmiotem była
budowa sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 200 mb i średnicy co najmniej DN 200 mm dla każdej z robót, c)
minimum dwóch niezależnych robót budowlanych (inwestycji), których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej
z rur PE o długości co najmniej 200 mb i średnicy co najmniej DN 110 mm dla każdej z robót. Ocena spełniania w/w
warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3
ustawy). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w
warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3
ustawy). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji
przedmiotowego zadania będzie dysponował: a) min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży
drogowej ( osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy), b) min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania
robotami branży sanitarnej w zakresie sieci wod-kan, c) min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży
elektrycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych, d) min. 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży
telekomunikacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych. Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r, poz. 290) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i - jeżeli jest to wymagane - ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a)
dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 2.000.000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych
00/100); oraz b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa
miliony złotych 00/100). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby
jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za
odrzuconą.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

7 z 10

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=73...

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypełnionymi kosztorysami ofertowymi ( załącznik nr 11 do
SIWZ) b) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z
udziałem podwykonawców (załącznik nr 8 do SIWZ, lit. a/b). Niezałączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia
równoważne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie
konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 ust. 2
i 3 SIWZ odpowiednio do złożonego oświadczenia; c) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów
udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (na
zasadach opisanych w rozdziale 6 ust.1 pkt 2 SIWZ) d) dowód wniesienia wadium;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Gwarancja Jakości - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,
pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W
szczególności Zamawiający, dopuszcza: A) Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 1)
spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski
żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót niewypałów i niewybuchów, d) odkrycia w trakcie robót obiektów wymagających
wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on
zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów
podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 2) będących następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu, na którym
będą prowadzone roboty, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, c)
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, 3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich,
które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 4) opóźnienia w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz
wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 5) wejście w życie nowych przepisów,
Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie
będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 6) konieczności
wykonania robót objętych zamówieniem dodatkowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia
podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem
dodatkowym będą zlecane na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, po zawarciu z Wykonawcą
odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem
protokołu konieczności, 7) konieczności wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym. Roboty objęte zamówieniem
uzupełniającym będą zlecane na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, po zawarciu z Wykonawcą
odrębnej umowy o zamówienie uzupełniające. 8) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: a)
roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób
odmienny od określonego w umowie, b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, c)
konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: -materiały, osprzęt lub urządzenia
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przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu
zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, -w trakcie wykonania
przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa, -w czasie realizacji robót zmienią się warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), -w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały, -w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii ich wykonania robót budowlanych albo
innych prac. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w
pkt. A) powyżej. Zmiany wskazywane w pkt. A) ppkt. 6) - 8) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu zamówienia do użytkowania. B) Zmiany osobowe: 1) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem
technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w
porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. C) Pozostałe zmiany: 1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku obniżenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę
wynikającą z tej zmiany; 2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie
przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w umowie, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w
całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm
technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczby lub asortymentu dostarczonych urządzeń. W
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami. D) Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych, m.in: 1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 2) Zmiany danych
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 2. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1)
Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o
których mowa w pkt. A)-C) powyżej. 2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) Złożony
wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu
zmiany na warunki realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności. 3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie
ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z
obowiązków Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów
Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 11 64-100 Leszno tel. / fax. 65 / 520 62 16 e-mail : bpw@leszno.pl.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 11 64-100 Leszno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

