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Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego
realizowanego w ramach: POIG 2007-2013;

Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.euInformacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: ul. Włocławska 167
Miejscowość: Toruń Kod pocztowy: 87-100
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Tel.: +48 566210421
Osoba do kontaktów: Beata Kmieć
E-mail: beata.kmiec@tarrci.pl Faks: +48 566548824

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.centrum-innowacyjności.pl
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inny: (proszę określić)
Spółka handlowa

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
Działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie

(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG
2007-2013;

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

   (a) Roboty budowlane    (b) Dostawy    (c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot
zamawiający

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usług: nr
(Zob. kategorie usług w załączniku
C1)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

na terenie działek o numerach
ewidencyjnych: 333/1, 333/2 i
334 z obrębu 69 oraz nr ew. 6,
7/1, 7/2, 8, 12 i 13 z obrębu 76 w
Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167 /
Aleksandrowskiej , . kujawsko-
pomorskie, Polska

Kod NUTS
PL613

II.1.3) Umowy ramowe
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna   uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: albo w miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
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Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: 

albo  Zakres: między  i Waluta: 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:  (jeżeli jest znany) :
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane - wykonanie, w zakresie realizacji Projektu pn.
„Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007 -
2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3”
Zamówienie obejmuje budowę następujących obiektów i elementów:
-Centrum Przetwarzania Danych (Hala 1) wraz z budynkiem administracyjno-biurowym i halą produkcyjno-
magazynową (Hala 2) wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną
- małej architektury: ogrodzeń, chodników, śmietnika,
- dróg wewnętrznych, parkingów naziemnych, dwóch zjazdów z ul. Aleksandrowskiej,
- oświetlenia terenu oraz zewnętrznych kablowych linii elektroenergetycznych n.n.,
- zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma przyłączami kanalizacji teletechnicznej w ul.
Aleksandrowskiej,
- zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym,
- zewnętrznej instalacji podlewania zieleni,
- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- zewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową,
oraz
- rozbiórka istniejącego budynku magazynowego-garażowego,
Podstawowe parametry obiektu (dane z Projektu budowlanego - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
autor mgr inż. arch. Andrzej ŁUKOWSKI, punkt 1.4.5, str. 6):
Długość: 105,31 m
Szerokość: 72,76 m
Wysokość maks.: 14,19 m
Powierzchnia i kubatura
Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów: 8 729,78 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów: 5 775 m2
Powierzchnia całkowita:
Hala 1 2 939 m2
Parter 2 223,8 m2
Piętro 715,20 m2
Agregatornia i magazyn 356,20 m2
Hala 2 2 220,40 m2
Budynek biurowy 4 293,7 m2
Piwnica 1 077,90 m2 + 80,80 m2
Parter 1 000,60 m2
1. Piętro 1 072,90 m2
2. Piętro 1 061,50 m2
Razem pow. całkowita: 9 809,3 m2
Kubatura budynku biurowego: 16 313 m3
Kubatura Hali 1: 27 625 m3
Kubatura Hali 2: 23 310 m3
Kubatura agregatorni: 2 100 m3
Razem kubatura brutto: 69 348 m3
Powierzchnia działek 333/1, 333/2, 7/1, 7/2, 6 19 113 m2
Powierzchnia zabudowy: 5 775 m2
Powierzchnia dróg i zjazdów: 3 935 m2
Powierzchnia chodników: 1 872 m2
Wymagania ilość miejsc parkingowych:
Na każde 30m2 pow. biurowej – 1 miejsce postojowe.
Powierzchnia biurowa: 1 741,40 / 30m2 = 59 miejsc postojowych.
W hali produkcyjno-magazynowej maksymalne zatrudnienie przewiduje się na poziomie 50 osób – 15 miejsc
parkingowych.
Liczba miejsc postojowych projektowanych: 163
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45200000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

tak nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole)
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable)
zgodnie z opisem zawartym w pkt. II.1.5)

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):  

Waluta:   

albo   Zakres: między  
4845000.00

i 20000000.00 Waluta:    EUR

II.2.2) Informacje o opcjach   (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak,   Proszę podać opis takich opcji:

(jeżeli jest znany)  Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach:  albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach  (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak nie

Liczba możliwych wznowień:   (jeżeli jest znany)  albo  Zakres: między  i  

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:  albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

albo  
Rozpoczęcie

02/01/2012 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 31/12/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje   (jeżeli dotyczy)
Wadium.
1.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców zaproszonych do składania ofert złożenia wadium w wysokości:
500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy zł.).
2.Forma wadium:
1)wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:
a)w pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)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. 2007 Nr 42, poz.275),
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib.
b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c)kwotę gwarancji,
d)termin ważności gwarancji,
e)zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie
udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
f)zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”.
3)postanowienia pkt 16.2.2) niniejszego Ogłoszenia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej
w pkt 16.2.1) lit. b) i e) niniejszego Ogłoszenia.
3.Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1)w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Wykonawca zaproszony do złożenia oferty dokona
przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez:
BRE BANK SA o/Toruń, nr konta 98 1140 2088 0000 5969 9800 1001
2)w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca będzie obowiązany przedstawić ORYGINAŁ
gwarancji (chyba, że z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować
uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji, czy dokument został
zwrócony, zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę).
3)Wykonawca będzie mógł wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić go w
oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – „wadium” (tak by Zamawiający nie
był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W każdym
razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu składania ofert (niezależnie od formy wadium).
4.Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,
5.Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6.Utrata wadium.
1)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
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c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Gwarancja(-e) ma(-ją) być gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi) i nieprzenoszalną(-ymi).
Wszelkie wymagania dotyczące wadium w formie gwarancji odnoszą się odpowiednio również do poręczeń.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w Formularzu
Oferty. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż przed
podpisaniem umowy. Walutę zabezpieczenia stanowi PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie  
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ).
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject   (jeżeli dotyczy)

jeżeli tak,   Opis szczególnych warunków

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ponadto Wykonawcy winni wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający wyklucza wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz 759 z późn. zm.).
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, gdyż przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania, niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, a także następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumentny dla każdego z nich):
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
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c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczenia, 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; Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie publiczne, winni również złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca powołujący
się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonych w pkt a)-d).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) 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;
b) 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
UWAGA: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej (pkt a, b, c), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie "spełnia/nie spełnia" w oparciu o złożone
dokumenty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia i weryfikacji przez
Zamawiającego spełniania warunku udziału w
postępowaniu w zakresie pkt. III.2.2), Wykonawcy
winni złożyć:
1)
rachunek zysków i strat, stanowiący część
sprawozdania finansowego (Zamawiający będzie brał
pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i
strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego innych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne
muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej:
W szczególności Wykonawca musi spełniać
następujące warunki (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
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dokumentów określających przychody netto ze
sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za
ten okres.
2)
informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków
finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie
przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej
wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3)
opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w wymaganej przez Zamawiającego wysokości
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów,
przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie
art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych
lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Nadto wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie
podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu do
oddania mu do dyspozycji, na pierwsze żądanie,
zasobów finansowych, w granicach wymaganej od
wykonawcy zdolności finansowej nieodwołalnie przez
cały okres wykonywania zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić wymaganych wyżej dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdzi spełnienie opisanego przez
zamawiającego warunku.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodnośc z oryginałem przez
Wykonawcę.
Zamawiający dokona oceny spelnienia warunków na
zasadzie "spełnia/nie spełnia" w oparciu o złożone
dokumenty.

a)
osiągnąć w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży
równe co najmniej wartości 30.000.000,00 PLN
(słownie: trzydzieści milionów złotych).
b)
posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej
10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych).
c)
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych)
Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnianie warunku w walutach innych niż PLN
Wykonawca przeliczy:
- dla przychodu według średniego kursu NBP (Tabela
A) na dzień zakończenia każdego roku obrotowego;
- dla posiadanych środków finansowych/zdolności
kredytowej według średniego kursu NBP (Tabela A) na
dzień wystawienia dokumentu;
- dla kwoty ubezpieczenia określonej w polisie według
średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień wystawienia
dokumentu.
Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

1)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
1.
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Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2
do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
2)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje
zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, oraz potwierdzający posiadane
wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do
wykonania zamówienia, sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego
Ogłoszenia.
3)
Oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku
Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, oświadczenie,
które potwierdza odpowiednio, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4
do niniejszego Ogłoszenia. Przedstawione przez
Wykonawcę informacje zawarte w Załącznikach Nr 3
do 4 do niniejszego Ogłoszenia, muszą jednoznacznie
potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań
stawianych przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów w zakresie: wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na
zasadzie "spełnia/nie spełnia" w oparciu o złożone
dokumenty.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne
muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności w zakresie wiedzy i
doświadczenia:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonać:
a)co najmniej 2 zamówienia podobne o wartości
co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto (słownie:
trzydzieści milionów zł) każde, których przedmiotem
była budowa obiektu kubaturowego lub zespołu
obiektów kubaturowych wraz z zewnętrzną i
wewnętrzną infrastrukturą techniczną.
Przez zamówienie podobne należy rozumieć
zamówienie którego przedmiotem była budowa obiektu
kubaturowego (zespołu obiektów kubaturowych)
zaliczanego do klasy 1220 lub do klasy 1251
według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz. U. Nr 112, poz.
1316 z późn. zm.
W przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu zostanie złożony przez dwóch lub więcej
Wykonawców, którzy zamierzają wspólnie realizować
zamówienie – Zamawiający dokona oceny wspólnie
posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia.
Jednakże warunek postawiony przez Zamawiającego
w w/w punkcie a) winien być spełniony w całości przez
przynajmniej jednego z wymienionych Wykonawców.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do podpisania przez
zamawiającego (inwestora) protokołu odbioru robót
lub doprowadzenie do wydania dokumentu o
analogicznym charakterze (np. Świadectwa Przejęcia
zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC).
Wartości podane w dokumentach w walutach innych
niż PLN, Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu
NBP (Tabela A) na dzień wystawienia Świadectwa
Przejęcia lub na dzień podpisania protokołu odbioru
robót (w przypadku zamówień dla których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia). W przypadku wartości
podanej w innej walucie niż PLN Zamawiający wymaga
podania dokładnej daty wystawienia świadectwa
przejęcia lub podpisania protokołu odbioru robót.
2.
Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W
szczególności Wykonawcy muszą spełnić następujące
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy):
wykażą się osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: dysponują lub będą dysponować
wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
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wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
a także zakresu wykonywania przez nich czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, dla następujących stanowisk:
a) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Zespołu)
– 1 osoba do kierowania Personelem Wykonawcy,
niniejsza osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje:
-wykształcenie wyższe, co najmniej 10 letnie
doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
-doświadczenie w zarządzaniu budową w charakterze
Przedstawiciela Wykonawcy/Inżyniera Rezydenta/
Kierownika zespołu dla co najmniej jednej zakończonej
inwestycji (dla której wydane zostało Świadectwo
Wykonania) z zakresu inżynierii lądowej lub wodnej
realizowanej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
FIDIC RED BOOK.
b) Kierownik budowy – 1 osoba do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez
ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać
następujące kwalifikacje:
-co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik
budowy lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych,
-doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu
robotami budowlanymi których przedmiotem było
zakończone zamówienie podobne (w rozumieniu
określonym powyżej) o wartości co najmniej 30 000
000,00 PLN brutto,
-posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez
ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające
im uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać
następujące kwalifikacje:
-co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik
przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor
Nadzoru robót budowlanych,
-posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, –
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bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy
- Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
d) Kierownik robót branżowych – co najmniej
1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, niniejsza
osoba musi posiadać następujące kwalifikacje
-co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik
przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor
Nadzoru robót budowlanych,
-posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
– bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy
Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
e) Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, niniejsza osoba
musi posiadać następujące kwalifikacje:
-co najmniej 5 lat doświadczenia jako przedmiotowych
robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót
budowlanych,
-posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej – w ograniczonym
zakresie, wydanych na podstawie ustawy - Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
odpowiadające im uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
f) Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej –
bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać
następujące kwalifikacje:
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-co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik
przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor
Nadzoru robót budowlanych,
-posiadać ważne uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności telekomunikacyjnej, – bez ograniczeń,
wydanych na podstawie ustawy - Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
odpowiadające im uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik
budowy lub Inspektor Nadzoru, należy rozumieć
faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru.
Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie
posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (wymienionych
powyżej w punktach b. - f. jeżeli przedstawione
osoby będą posiadały uprawnienia tożsame wydane
w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Zamawiający dopuszcza połączenie w jednej osobie co
najwyżej dwóch funkcji wymienionych w punktach a. –
f. Jednakże nie można połączyć funkcji Przedstawiciela
Wykonawcy (Kierownika Zespołu) z funkcją Kierownika
budowy.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych
niż PLN, Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu
NBP (Tabela A) na dzień wystawienia Świadectwa
Przejęcia lub na dzień podpisania protokołu odbioru
robót (w przypadku zamówień dla których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia). W przypadku wartości
podanej w innej walucie niż PLN Zamawiający wymaga
podania dokładnej daty wystawienia świadectwa
przejęcia lub podpisania protokołu odbioru robót.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych   (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi

tak nie
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani
(w stosownych przypadkach w ramach niektórych
rodzajów procedur negocjacyjnych)

tak nie

jeżeli tak,   należy podać nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3
Informacje dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców   5

albo Przewidywana minimalna liczba  i  , jeżeli dotyczy,  liczba maksymalna  

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zakwalifikowanie Wykonawców do II etapu, w
ramach dogrywki nastąpi na podstawie następujących kryteriów: - Zamawiający przyzna 1 punkt za każde
wykonane zamówienie podobne (w rozumieniu punktu III.2.3)1 niniejszego Ogłoszenia), o wartości co
najmniej 30 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów zł), których przedmiotem była budowa
obiektu kubarutowego lub zespołu obiektów kubaturowych wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą
techniczną, tj. przez zamówienie podobne należy rozumieć zamówienie którego przedmiotem była budowa
obiektu kubaturowego (zespołu obiektów kubaturowych) zaliczanego do klasy 1220 lub do klasy 1251 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz. U. Nr 112, poz. 1316
z późn. zm. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w III.2),
będzie wieksza niż 5 zamawiajacy zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe
oceny spełniania tych warunków. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę
punktów kwalifikujących wykonawcę na 5 miejscu o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania
ofert decydować będzie sumaryczna wartość zamówień wskazanych przez wykonawcę w Załączniku Nr
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt III.2), będzie
mniejsza niż 5 zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena
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albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest
możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą   (jeżeli dotyczy)
TARRCI/RB/POIG_5.3/1/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  z dnia    (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje   (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych   (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)      (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:   (dd/mm/rrrr)    Godzina:  

Dokumenty odpłatne
tak nie

jeżeli tak,   Podać cenę   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):  

Waluta:  

Warunki i sposób płatności:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 07/11/2011  (dd/mm/rrrr)    Godzina:  12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom   (jeżeli
jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:   (dd/mm/rrrr)    

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą   (procedura otwarta)
Do: :   (dd/mm/rrrr)    
albo   Okres w miesiącach:  albo   w dniach:      (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data:   (dd/mm/rrrr)    Godzina:  
Miejscowość   (jeżeli dotyczy): 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert   (jeżeli dotyczy)

tak nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia   (jeżeli dotyczy)
tak nie

jeżeli tak,

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak nie

jeżeli tak,

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3

VI.3) Informacje dodatkowe   (jeżeli dotyczy)
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: TARR Centrum Innowacyjności Sp. z
o.o.,
ul. Włocławska 167, 87 - 100 Toruń
Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wymagania podstawowe.
1)każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek,
2)wniosek należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Ogłoszeniu,
3)wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych)
status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby,
4)w przypadku podpisywania wniosku lub innych dokumentów załączonych do wniosku przez pełnomocnika,
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do wniosku oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną
notarialnie za zgodność z oryginałem,
5)wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do wniosku bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszym Ogłoszeniem formie,
6)we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego
zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby,
7)dokumenty załączone do wniosku, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi
przez Zamawiającego,
8)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
Forma wniosku:
1)wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4, dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
2)stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszego Ogłoszenia i
wchodzących następnie w skład wniosku mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie czytelnym
pismem,
3)dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do
niniejszego Ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
4)wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w formie uniemożliwiającej ich przypadkowe
zdekompletowanie,
5)Zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony wniosku były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) wniosek
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku
pełnomocnictwa.
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6)wszelkie miejsca we wniosku w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści
(czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek, wniosek,
7)dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa do złożenia wniosku
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład winsoku musi być potwierdzona
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą
(podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do wniosku pełnomocnictwa,
8)w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do wniosku, podpisujący ofertę zobowiązany jest
poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia ....................” podpis i
pieczątka imienna Wykonawcy),
9)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości
co do jej prawdziwości.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo z
określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowaniaich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wsprawie
zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
lub w kopii poświadczonej przez Wykonawcę.
2) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3) Dokumenty wymienione w III.2.1) muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
4) Dokumenty wymienione w III.2.2) powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia łącznie spełniają warunek udziału w postępowaniu.
5) Dokumenty wymienione w III.2.3) powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia łącznie spełniają warunek udziału w postępowaniu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
Wzór wniosku oraz załączników do wniosku Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: www.bip.centrum-
innowacyjności.pl
Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje, iż istotne zmiany
umowy będą mogły nastąpić w nastepujących przypadkach:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający również przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian (w tym terminu i
wynagrodzenia Wykonawcy) zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:
1) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość
okresu zatrzymania robót,
2) wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i temperatur otoczenia
nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą
żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
3) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany
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terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek
Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,
4) jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stanowi konsekwencję niedopełnienia przez
Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy,
5) zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie lub
załączniku stanowiących jej integralną cześć), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek
Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a
przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w
niniejszym postępowaniu, zgodnie z warunkami postawionymi w Ogłoszeniu o zamówieniu
6) konieczności zmiany treści umowy podyktowanej błędami lub lukami w dokumentacji projektowej, jeśli zmiana
jest niezbędna dla prawidłowej realizacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji
7) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.
8) braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
9) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu
10) niewykonania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia
11) wprowadzenia Zmiany do Kontraktu w sytuacjach przewidzianych w Warunkach Kontraktu opisanych w cz.
II niniejszego SIWZ (wzór umowy)
12) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z
przedmiotem zamówienia (umowy). W takim przypadku waloryzacji podlegać będzie jedynie kwota podatku VAT
natomiast zmianie nie ulegnie wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia (umowy)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Państwo: Polska Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks: +48 224587700

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Państwo: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wnosi się w następujących
terminach:
1)
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.
faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2)
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3)
Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Państwo: Polska Tel.: +48 224587801

E-mail: Faks: +48 224587700

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2011  (dd/mm/rrrr)
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____

Oficjalna nazwa: _____
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
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Załącznik B (1)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr      Nazwa  

1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

3) Wielkość lub zakres

jeżeli dotyczy,   Szacunkowa wartość bez VAT   (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):  

Waluta:   

albo   Zakres: między  i  Waluta:   

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia   (jeżeli
dotyczy)

Okres w miesiącach:  albo   w dniach:  (od udzielenia zamówienia)

albo  
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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