Oświęcim: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo „J” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy
Numer ogłoszenia: 273964 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ,
ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8411718, faks 33 445 42 71.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.otbs.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo J wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pod
klucz) z garażem podziemnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. przyłączem wody,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłączem prądu, gazu, budową parkingu, wykonaniem
oświetlenia zewnętrznego, budową drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z odwodnieniem, rozbiórką
części ciepłociągu oraz przebudową kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej, zlokalizowanych
w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej na dz. Nr 289/186, 289/185, 289/184, 289/183, 289/182, 289/129.

Dane ogólne budynku:
Powierzchnia użytkowa 1395,79 m²
Powierzchnia usługowa 524,51 m²
Powierzchnia ruchu 199,13 m²
Powierzchnia netto 2156,52 m²
Powierzchnia całkowita 2865,32 m²
Powierzchnia zabudowy 579,32 m²
Kubatura 8 488,43 m³
Maksymalne wymiary zewnętrzne 30,96 x 20,04 m
Maksymalna wysokość 18,98 m
Dach dwuspadowy 35°.

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót będących przedmiotem
zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w
wysokości 100.000,00 PLN. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

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
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu na podstawie
stosownego oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia dany warunek.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie pięciu lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną
wielobranżową (zawierającą branże elektryczną, budowlaną, sanitarną, drogową) w zakresie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalno- usługowego lub budynku użyteczności
publicznej o kubaturze min. 7000 m3 i wartości co najmniej 3.000.000,00 zł. netto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu na podstawie
stosownego oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia dany warunek.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje co najmniej po
1 osobie zdolnej do wykonania zamówienia, posiadającej następujące uprawnienia: 1. Kierownik
robót ogólnobudowlanych pełniący obowiązki kierownika budowy - branża budowlana, posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z regionalnej Izby Inżynierów
Budownictwa, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze
zm.), 2. Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa,
wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 3.
Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej (tzw. sanitarnej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z
regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15
grudnia
2000
r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości minimum 4.000.000 PLN, posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości minimum 800.000 PLN

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:
1. 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;
2. 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;
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada
następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował
wykonawca:

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. 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;
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:
1. 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;
2. 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;
3. 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

1. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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

1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zawierającego informacje określone w załączniku nr 1 do
ogłoszenia). 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że 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 wykonywaniu zamówienia
(stosowne zobowiązanie należy przedstawić wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu). Załącznikami do ogłoszenia są: 1. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, 2. oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp. 3.
oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 4. wykaz wykonanych robót
budowlanych, 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 6. oświadczenie,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana
w postępowaniu: 6.

liczba

wykonawców,

którzy

zostaną

zaproszeni

do

udziału

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert,
gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż
określona w ogłoszeniu o zamówieniu

1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły
spełnia - nie spełnia.
2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania.
3. Kryterium wyboru wykonawców: W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba tj. 6,
którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy otrzymają
najwyższe oceny spełnienia tych warunków. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje
się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podczas oceny
warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek dotyczący posiadania
wiedzy
i doświadczenia, w postaci zrealizowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt. III ust. 3.2.
niniejszego ogłoszenia, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej. Zamawiający
zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Wykonawcy
zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane im punkty. Zamawiający oceni
właściwość Wykonawcy w następujący sposób: Za każdą wykonaną, w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, robotę budowlaną spełniającą wymagania Zamawiającego zostanie przyznany 1 punkt.
W przypadku równej ilości wykonanych robót, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna
wyższą pozycję rankingu temu Wykonawcy, którego łączna wartość netto robót spełniających warunki
Zamawiającego będzie wyższa. W przypadku, gdy Wykonawca powołując się na potencjał innych
podmiotów, wykaże w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu wyższym
niż wynika to z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
spełnia te warunki w minimalnym zakresie.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 0.80
2 - Gwarancja - 0.20

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

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w sytuacji, gdy: 1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla
Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania
umowy, 2) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów
administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych
dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa, w takim przypadku możliwe jest

przesunięcie terminu realizacji umowy o czas niezbędny na uzyskanie ww. dokumentów, 3) niezbędna
jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego
oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 4) Wykonawca wystąpi o
zmianę
formy
zabezpieczenia
zaliczki
w trakcie realizacji umowy, 5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie prac
wykonywanych w ramach danego Etapu a tym samym harmonogramu rzeczowo-finansowego, z
uwagi na zmianę limitu finansowego posiadanego przez Zamawiającego w danym roku budżetowym,
6) nastąpiła zmiana urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT Zamawiający zastrzega
możliwość odstąpienia od umowy w przypadku braku pełnego finansowania inwestycji wynikłego
m.in.
z niepodpisania umowy z przyszłymi najemcami mieszkań i/ lub umowy kredytowej (zgodnie z art.
492 k.c. - umowne prawo odstąpienia i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia Wykonawcom zaproszonym do
składania ofert. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Wojciech Skarbek , tel. (33) 841-17-18..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Wniosek wraz z dokumentami o których mowa w ogłoszeniu
należy złożyć w Sekretariacie Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.,
ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii
Europejskiej:
Wymagana
forma
składanych
dokumentów:
Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych
dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie
kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy, - w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem
wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Zasady udziału
w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie: Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że
ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec
Zamawiającego. Wraz z wnioskiem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą
dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz
wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać
będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Wniosek Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być
podpisany w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust 1. poprzez złożenie dokumentów o których mowa w pkt.

III.4.2) Ogłoszenia. W odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności
wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie, a także
ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, poprzez złożone dokumenty określone w pkt. III.4.1)
Ogłoszenia. Wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres
Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika..

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

