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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nadarzyn , ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie,
tel. 22 7298185, faks 22 7298175.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nadarzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi w zakresie
oświetlenia drogowego w Ruścu, ul. Żwirowa Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia
drogowego w Kajetanach, ul. Poranka Zadanie nr 3 -Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia
drogowego w Starej Wsi, ul. Grodziska Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia
drogowego w Urzucie, ul. Ekologiczna Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia
drogowego w Rozalinie ul. Młochowska Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia
drogowego w Rozalinie, ul. Przemysłowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie: Zadanie nr 1 Rusiec ul. Żwirowa 1) linii oświetlenia ulicznego
długości ok. 399 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją projektową 2) obsługi
geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4) zagospodarowania i zasilenia placu
budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i

zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót, 7)
zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym
związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. Zadanie
nr 2 Kajetany ul. Poranka 1) linii oświetlenia ulicznego długości ok. 207 mb wraz z robotami
towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, 4) zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie
nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze
budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i
zasilenie placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. Zadanie nr 3 Stara Wieś ul. Grodziska 1) linii
oświetlenia ulicznego długości ok. 1000 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z
dokumentacją projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z
opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie
terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie
opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy 9) ubezpieczenia placu
budowy. Zadanie nr 4 Urzut ul. Ekologiczna 1) linii oświetlenia ulicznego długości ok. 294 mb wraz z
robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3)
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4) zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5)
zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod
zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8)
zagospodarowanie i zasilenie placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. Zadanie nr 5 Rozalin ul.
Młochowska 1) linii oświetlenia ulicznego składającej się z budowy dwóch odcinków I odcinek
długości ok. 536 mb oraz II odcinek długości 350 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z
dokumentacją projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z
opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie
terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie
opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy 9) ubezpieczenia placu
budowy. Zadanie nr 6 Rozalin ul. Przemysłowa 1) linii oświetlenia ulicznego składającej się z budowy
dwóch odcinków I odcinek długości ok. 400 mb oraz II odcinek długości ok. 458mb wraz z robotami
towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, 4) zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie
nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze
budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i
zasilenie placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. 2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich
robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach. egzemplarzach. 3.
Wykonawca po wybudowaniu oświetlenia przygotuje dokumenty do sprawdzenia przez PGE
Dystrybucja S.A. oraz wykona połączenia z istniejącą siecią elektroenergetyczną - pod nadzorem
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. 4.
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za

wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 5. Jeżeli w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach
robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia
muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień
publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów
zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści
oferty 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do niniejszej SIWZ: Zadanie nr 1
1)Projekt budowlano-wykonawczy, 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3)Przedmiar
robót - materiał pomocniczy, 4)Dokumentacja geotechniczna Zadanie nr 2 1)Projekt budowlanowykonawczy, 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3)Przedmiar robót - materiał
pomocniczy, Zadanie nr 3 1)Projekt budowlano-wykonawczy, 2)Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, 3)Przedmiar robót - materiał pomocniczy, 4)Dokumentacja geotechniczna Zadanie nr
4 1)Projekt budowlano-wykonawczy, 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3)Przedmiar robót - materiał pomocniczy, Zadanie nr 5 1)Projekt budowlano-wykonawczy,
2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3)Przedmiar robót - materiał pomocniczy,
Zadanie nr 6 1)Projekt budowlano-wykonawczy, 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, 3)Przedmiar robót - materiał pomocniczy,.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 30% wartości
zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Na
zamówienia uzupełniające zostanie zawarta odrębna umowa na podstawie art.67 ust.1 pkt.6
ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
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



działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych
uprawnień wynikających z przepisów prawa.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 3 roboty
budowlane polegające na wykonaniu sieci oświetlenia drogowego, wykonane w
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
1.Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Nie
spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. W
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy,
łączne doświadczenie i wiedza oraz ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 3.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2; 2) załącznik nr 3 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, 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; Za najważniejsze
roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w
pkt 2. a)Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, są: - poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia. b)Zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013 r. o dokumentach, w miejsce poświadczeń Wykonawca może
przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie - według poprzednio
obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2011 r. o
dokumentach. c)Jeżeli Zamawiający (Gmina Nadarzyn) jest podmiotem, na rzecz
którego roboty budowlane wskazane w wykazie - załączniku nr 3, zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej. d)W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody
potwierdzające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty, lub czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, budzą

wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o
przedłożenie
dodatkowych
informacji
lub
dokumentów
bezpośrednio
Zamawiającemu. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. 5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać
dokumentów, w szczególności: a)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę
z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o


Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalności: - Kierownik
robót elektrycznych - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W
przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia równoważne do kierowania
robotami. 1. Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone
dokumenty. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z
postępowania. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał techniczny i kadrowy, łączne doświadczenie i wiedza oraz ich łączna
sytuacja ekonomiczna i finansowa. 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie
Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na
załączniku nr 2; 2) załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami; 3) załącznik nr 5 - oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 4.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, w szczególności: a)zakresu
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu
i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

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;

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 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;



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;



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;

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: najniższa cena.
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
Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w
okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) zmiany lub rezygnacji z
podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 3) zmiany
podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez
Wykonawców według postanowień § 10 umowy, 4) wystąpienie nadzwyczajnych warunków
atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, 5) jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z
okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem
na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ, 6) w przypadku wystąpienia
okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne

budowy), 7) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub
wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, 8) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.nadarzyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY
NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul. MSZCZONOWSKA 24.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul.
MSZCZONOWSKA 24, pokój nr 100.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Ruścu, ul. Żwirowa.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie: Zadanie nr 1 Rusiec ul. Żwirowa 1) linii oświetlenia
ulicznego długości ok. 399 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją
projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych
zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe
składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie
placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. 2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich
robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach.
egzemplarzach. 3. Wykonawca po wybudowaniu oświetlenia przygotuje dokumenty do
sprawdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. oraz wykona połączenia z istniejącą siecią
elektroenergetyczną - pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. 4. Na wykonane roboty Wykonawca
udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty
podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 5. Jeżeli w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót
pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to

określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i
urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności
oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w
załączonych do niniejszej SIWZ: Zadanie nr 1 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót - materiał
pomocniczy, 4) Dokumentacja geotechniczna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Kajetanach, ul.
Poranka.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie: Zadanie nr 2 Kajetany ul. Poranka 1) linii oświetlenia
ulicznego długości ok. 207 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją
projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych
zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe
składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie
placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. 2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich
robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach.
egzemplarzach. 3. Wykonawca po wybudowaniu oświetlenia przygotuje dokumenty do
sprawdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. oraz wykona połączenia z istniejącą siecią
elektroenergetyczną - pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. 4. Na wykonane roboty Wykonawca
udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty
podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 5. Jeżeli w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót
pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i
urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności
oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w
załączonych do niniejszej SIWZ: Zadanie nr 2 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót - materiał
pomocniczy,.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Starej Wsi, ul.
Grodziska.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie: Zadanie nr 3 Stara Wieś ul. Grodziska 1) linii oświetlenia
ulicznego długości ok. 1000 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją
projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych
zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe
składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie
placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. 2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich
robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach.
egzemplarzach. 3. Wykonawca po wybudowaniu oświetlenia przygotuje dokumenty do
sprawdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. oraz wykona połączenia z istniejącą siecią
elektroenergetyczną - pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. 4. Na wykonane roboty Wykonawca
udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty
podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 5. Jeżeli w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót
pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i
urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności
oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w

załączonych do niniejszej SIWZ: Zadanie nr 3 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót - materiał
pomocniczy, 4) Dokumentacja geotechniczna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Urzucie, ul. Ekologiczna.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie: Zadanie nr 4 Urzut ul. Ekologiczna 1) linii oświetlenia
ulicznego długości ok. 294 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją
projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych
zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe
składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie
placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. 2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich
robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach.
egzemplarzach. 3. Wykonawca po wybudowaniu oświetlenia przygotuje dokumenty do
sprawdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. oraz wykona połączenia z istniejącą siecią
elektroenergetyczną - pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. 4. Na wykonane roboty Wykonawca
udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty
podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 5. Jeżeli w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót
pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i
urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności
oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w
załączonych do niniejszej SIWZ: Zadanie nr 4 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót - materiał
pomocniczy.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Rozalinie ul.
Młochowska.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie: Zadanie nr 5 Rozalin ul. Młochowska 1) linii oświetlenia
ulicznego składającej się z budowy dwóch odcinków I odcinek długości ok. 536 mb oraz II
odcinek długości 350 mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją
projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych
zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe
składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie
placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. 2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich
robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach.
egzemplarzach. 3. Wykonawca po wybudowaniu oświetlenia przygotuje dokumenty do
sprawdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. oraz wykona połączenia z istniejącą siecią
elektroenergetyczną - pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. 4. Na wykonane roboty Wykonawca
udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty
podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 5. Jeżeli w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót
pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i
urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności
oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w
załączonych do niniejszej SIWZ: Zadanie nr 5 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót - materiał
pomocniczy.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Rozalinie, ul.
Przemysłowa.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie: Zadanie nr 6 Rozalin ul. Przemysłowa 1) linii oświetlenia
ulicznego składającej się z budowy dwóch odcinków I odcinek długości ok. 400 mb oraz II
odcinek długości ok. 458mb wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją
projektową 2) obsługi geodezyjnej, 3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 4)
zagospodarowania i zasilenia placu budowy, 5) zapewnienie nadzorów specjalistycznych
zgodnie z opinią ZUD, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas
budowy i oznakowanie terenu robót, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe
składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zagospodarowanie i zasilenie
placu budowy 9) ubezpieczenia placu budowy. 2. Wykonawca po wykonaniu wszystkich
robót sporządzi 2 egz. dokumentacji powykonawczej wykonanej w oparciu o uzyskane mapy
inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach.
egzemplarzach. 3. Wykonawca po wybudowaniu oświetlenia przygotuje dokumenty do
sprawdzenia przez PGE Dystrybucja S.A. oraz wykona połączenia z istniejącą siecią
elektroenergetyczną - pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Warszawa, Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna. 4. Na wykonane roboty Wykonawca
udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty
podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 5. Jeżeli w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót
pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i
urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności
oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym
terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w
załączonych do niniejszej SIWZ: Zadanie nr 6 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót - materiał
pomocniczy.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

