
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosirgdansk.pl

Gdańsk: Wykonanie remontu pomieszczeń zaplecza sanitarno-

szatniowego na obiekcie MOSiR w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29

Numer ogłoszenia: 90349 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

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: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku , ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, woj.

pomorskie, tel. 058 524 34 73, faks 058 524 34 93.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirgdansk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pomieszczeń zaplecza

sanitarno-szatniowego na obiekcie MOSiR w Gdańsku przy ulicy Traugutta 29.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiot zamówienia dotyczy

części pomieszczeń budynku parterowego niepodpiwniczonego o kubaturze około 2400 metrów sześciennych

pełniącego funkcję zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim MOSiR w Gdańsku przy ulicy

Traugutta 29. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na dwa etapy. Etap I - dotyczy powierzchni

około 300 metrów kwadratowych i obejmuje: 1) w zakresie robót budowlanych: a) Remont podłóg. b)

Wyburzenie ścianek działowych. c) Naprawę ścian i sufitów, malowanie. d) Wymianę i remont części stolarki

drzwiowej wewnętrznej. e) Wymianę umeblowania w szatniach i pomieszczeniu socjalnym. 2) w zakresie robót

sanitarnych: a) Remont instalacji wod.-kan. poprzez częściową wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.

b) Wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych, wodociągowych. c) Wymianę osprzętu (baterie natryskowe,

umywalkowe, kabiny natryskowe, ustępy) d) Demontaż wanny metalowej. e) Dostawę oraz montaż 2-ch beczek

do schłodzenia. 3) w zakresie robót elektrycznych: a) Wymianę opraw oświetleniowych. b) Częściową wymianę

instalacji elektrycznej. c) Pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej. Etap II - dotyczy powierzchni około 308

metrów kwadratowych i obejmuje wykonanie w zakresie robót budowlanych: a) Remont podłóg. b) Naprawę

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=9...

1 z 8 2016-06-16 14:34



ścian i sufitów, malowanie. c) Wymianę i remont części stolarki drzwiowej wewnętrznej. d) Wymianę części

parapetów wewnętrznych. e) Wymianę części grzejników, kratek grzejników, drzwiczek rewizyjnych. f) Demontaż

i wymianę przegród między natryskami. g) Wymianę umeblowania szatni. h) Remont elewacji, polegający na

likwidacji krat okiennych, uzupełnieniu ubytków w ociepleniu, odnowieniu powłok elewacyjnych. i) Remont

podestów przed drzwiami wejściowymi. k) Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Szczegółowy

zakres przedmiotu zamówienia został określony w części IV SIWZ Dokumentacja Techniczna, którą stanowią: a)

Dokumentacja projektowa. b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). c) Przedmiary

robót.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7.

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: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed

upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości 5.000,00 PLN Wykonawca wnosi w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie 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 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

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

Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności (art. 22 ust. 1 pkt.

1 PZP) nie ma zastosowania w niniejszym przetargu, ponieważ przepisy prawa nie nakładają

obowiązku posiadania uprawnień przy wykonywaniu działalności określonej przedmiotem niniejszego

przetargu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP)

oraz zdolności do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności (art. 22 ust. 5

w związku z art. 24 ust. 2a PZP), jeżeli udokumentuje: 1) Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, min. trzech robót budowlanych wykończeniowych, każda o wartości min. 100 tys. zł. 2) W

okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie nie naruszył

obowiązków zawodowych w związku z wykonaniem robót budowlanych wykończeniowych o wartości

min. 100 tys. zł

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

(art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP), jeżeli udokumentuje, że: 1) dysponuje min. jedną osobą o kwalifikacjach

umożliwiających pełnienie obowiązków kierownika robót lub budowy w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane umożliwiające kierowaniem robotami w tej

specjalności w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze powyżej 1000 metrów sześciennych, 2)

dysponuje min. dwiema osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne do przeprowadzenia

czynności kontrolno-pomiarowych do 1 kV, w tym jedna posiadająca uprawnienia w zakresie dozoru

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP)

jeżeli: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 tys. zł, oraz 2) posiada środki finansowe lub

zdolność kredytową w kwocie min. 100 tys. zł

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
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wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

roboty budowlane wykończeniowe o wartości min. 100 tys. zł;

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
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upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż dokument

zastępowany

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

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 - 94

2 - Termin Realizacji - 5

3 - Termin Płatności - 1

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:
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza

dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub

skrócenia terminu realizacji, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej, 2)

udzielenia zamówienia dodatkowego, 3) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od

Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część

byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub

uzyskania celu określonego umową, 4) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują

zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które

może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. 3. Zmniejszenia zakresu przedmiotu

umowy, które może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej, 2) udzielenia

zamówienia dodatkowego, 3) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych

niż siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi

niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania

celu określonego umową, 4) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują

zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy. 4. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części

umowy (na zasobach którego Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP)

lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania

na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP, oraz

2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji

dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie

spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w

tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu

obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do

zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie

spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mosirgdansk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 Opłatę za SIWZ w kwocie 100 zł należy wnieść na

rachunek nr: 70 1240 1268 1111 0010 3860 3968.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016

godzina 11:00, miejsce: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: ZASADY OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Ocena
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spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się: 1) na dzień upływu terminu składania ofert, 2) w

systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia. 2. W przypadku, gdy w złożonych przez Wykonawcę

dokumentach będą kwoty wyrażone w innej walucie niż w złotych (PLN), Zamawiający dokona ich przeliczenia

na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie

ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 3. W przypadku

wykazywania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia: 1) Wykonawca załącza

dowody czy, wskazane w oświadczeniu Wykonawcy, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone. Dowodami są: a) Poświadczenie, lub b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W takim przypadku

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania okoliczności faktycznych potwierdzających spełnianie przesłanek

do złożenia innego dokumentu niż poświadczenie. 2) Zamawiający ocenia zdolność Wykonawcy do należytego

wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności na podstawie oświadczenia o rzetelności Wykonawcy

(Wykonawca może posłużyć się formularzem określonym zał. nr 4A do SIWZ), a także innych dowolnych

środków, za pomocą których Zamawiający będzie w stanie wykazać, że stwierdzone fakty niewykonania lub

nienależytego wykonania wskazują na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych. 3) Zarówno w

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku gdy Wykonawca,

w celu potwierdzenia spełniania warunku polega na zasobach innego podmiotu (przy wykazywaniu spełniania

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia) powyższe zasady stosuje się przez analogię. 4. W

przypadku, gdy Wykonawcy - zgodnie z art. 23 PZP - wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

odpowiednio: 1) Warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP - nie mogą być spełnione przez żadnego spośród

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

określonych w art. 22 ust. 1 PZP odbywa się według następujących zasad, odpowiednio: a) warunek dotyczący

posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP) - musi zostać spełniony co najmniej przez jednego

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nie sumuje się zasobów dotyczących wiedzy i

doświadczenia poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), b) warunek dotyczący

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP) lub warunek dotyczący

sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP) - musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (można sumować zasoby dotyczące poszczególnych

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 3) Oświadczenie złożone przez pełnomocnika

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez

każdego spośród wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W przypadku, gdy

Wykonawca - zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu,

określonych w art. 22 ust. 1 PZP - polega na zasobach innych podmiotów, do oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu zasady określone w pkt. 4 ppkt. 2 stosuje się przez analogię. Wykonawca w ofercie

składa dokumenty tego podmiotu dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tego podmiotu, b)

sposobu wykorzystania zasobów tego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału tego podmiotu
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przy wykonywaniu zamówienia, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tego podmiotu w

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym

podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów. Wykonawca w tym celu może przedstawić w

szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu - wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu

składającego zobowiązanie - zawierające co najmniej informacje wskazane powyżej (od lit.a) do lit.d.) W

przypadku, gdy podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia, dodatkowo składa dokumenty określone

w § III pkt. 2.4.2 części I SIWZ. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2a PZP to na Wykonawcy spoczywa ciężar

udowodnienia, iż w terminie upływu składania ofert: 1) brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 PZP, oraz 2) spełnia warunki w art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie z opisem sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków.

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
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