Ogłoszenie nr 508821-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie: „Dostawa i montaż słupów solarno – hybrydowych w
ilości szesnastu sztuk w ramach trzech zadań: na Osiedlu Lubiatowo, Osiedlu Raduszka w
Koszalinie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, krajowy numer
identyfikacyjny 33000246600000, ul. ul. Połczyńska 24 , 75-815 Koszalin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3118060, e-mail dorota.szarkowska@zdit-

koszalin.pl, faks 94 3425419.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit-koszalin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdit-koszalin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.zdit-koszalin.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania
Adres:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin
(SEKRETARIAT)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i montaż słupów solarno
– hybrydowych w ilości szesnastu sztuk w ramach trzech zadań: na Osiedlu Lubiatowo,
Osiedlu Raduszka w Koszalinie”
Numer referencyjny: TZP.222.1.2019.DSz
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz
uruchomienie szesnastu lamp solarno – hybrydowych na osiedlu Raduszka i Lubiatowo. 2.
Opis części zamówienia: Na osiedlu Raduszka montaż 10 sztuk lamp solarno – hybrydowych
zgodnie z lokalizacją wg. map przygotowanych w ramach zadania budżetu obywatelskiego 8
sztuk oraz montaż dwóch lamp solarno – hybrydowych przy ul. Sarzyńskiej. Na osiedlu
Lubiatowo montaż 6 sztuk lamp solarno – hybrydowych zgodnie z lokalizacją wg map
przygotowanych w ramach zadania budżetu obywatelskiego 6 sztuk łącznie. Dwie sztuki
montaż przy ul. Malinowa, ul. Truskawkowa jako kontynuacja zadania oraz montaż 4 sztuk
przy ul. Pankracego, Bartłomieja, Macieja i Serwacego. Zakres dostawy i montażu obejmuje:
- Roboty ziemne - Roboty odtworzenia nawierzchni gruntowych - Montaż słupa stalowego o
wysokości 8,0m zabezpieczonego warstwą antykorozyjną, grubość ścianki słupa min 4mm,
wykonany ze stali St35, słup o profilu okrągłym, zwężającym się ku górze, ocynkowany
ogniowo, w dolnej części słupa otwór rewizyjny - Wysięgnik wykonany z takiego samego
typu materiału jak konstrukcja słupa, wysięgnik o długości 1,2m - montaż słupa na

fundamencie prefabrykowanym typu F150 o wymiarach 150x35x35 - montaż źródeł światła –
oprawa oświetleniowa LED 30W, obudowa oprawy z odlewu żeliwnego malowanego
proszkowo, strumień światła: 2700 – 2900lm, barwa światła: neutralna 4500K, klasa
szczelności oprawy: IP 65, żywotność ≥50000h, wysokość zawieszenia oprawy min. 5,5m
paneli: min.17%, natężenie prądu mocy maksymalnej: min. 8,80A, panele z 10 letnią
gwarancją materiałową producenta, każdy panel powinien posiadać na tabliczce znamionowej
napis „własność ZDiT Koszalin” - montaż akumulatorów żelowych – hermetycznych,
głębokiego rozładowania, 2 sztuki o pojemności min 150Ah każdy, zakopane w ziemi, układ
zasilania: 24V, - montaż akumulatorów w obudowie hermetycznej z tworzywa sztucznego
(polipropylen) o klasie szczelności IP 65 - montaż układu sterowniczego – kontroler
elektroniczny typu PWM, maksymalny prąd ładowania 20A, w aluminiowej obudowie,
zabudowany wewnątrz słupa, pozwalający na ustawienie czasu pracy w zakresie od 1 do 15
godzin oraz kontrolowanie stanu naładowania akumulatorów,o klasie szczelności IP 68 montaż turbiny wiatrowej – trzyłopatowej z poziomą osią obrotu, z wbudowanym
wewnętrznym sterownikiem, moc znamionowa: 300W, maksymalna moc wyjściowa: 400W,
prędkość startowa: 2,5m/s, prędkość ładowania: 3,0m/, zabezpieczenie przed nadmiernym
wiatrem: histereza hamowania - ułożenie przewodu do łączenia poszczególnych elementów
urządzenia – paneli fotowoltaicznych: 4mm2, oprawy LED:2,5mm2, akumulatorów
żelowych: 10mm2 - montaż zabezpieczenia nadmiarowo – prądowego paneli
fotowoltaicznych, opraw LED i akumulatora - sposób wyłączenia – czujnik zmierzchowy warunki wytrzymałościowe pracy dla całej lampy – 30oC/+50oC - czas pracy lampy od 8 do
12 godzin - autonomia pracy ( czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy
niesprzyjającej pogodzie) – min. 5 dni Uwaga! W miejscach, gdzie w dokumentach
przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent dostawca)
materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową
realizację robót oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
założenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 3.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „A”, „C” SIWZ. 4. Na
podstawie art.29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę wszystkich osób, wykonujących
czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienionych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie
tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących
czynności w zakresie robót elektrycznych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców –
wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób
wykonujących wskazane wyżej czynności.
II.5) Główny kod CPV: 31520000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
że: - wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. jedno zadanie
polegające na jednorazowej dostawie wraz z montażem min. 12 punktów oświetlenia solarnohybrydowego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, a także w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów spełnianie warunków wskazanych w Dziale VI pkt. 1 ppkt.
2) SIWZ Wykonawcy wykazują łącznie. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej
wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W
przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw.
dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 1. Odpisu 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o
których mowa w Dziale VIII pkt 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w Dziale VIII
pkt. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9 Działu stosuje
się. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Zamawiający,
żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w Dziale pkt. 7 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oferta winna zawierać: a) prawidłowo
wypełniony formularz „OFERTA” (Formularz nr 1 do rozdziału B SIWZ) b) oświadczenie
dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania (Formularz nr 2 do rozdziału B SIWZ) c)
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Formularz nr 3 do
rozdziału B SIWZ) d) dowód wniesienia wadium, e) pełnomocnictwo do reprezentowania
podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
f) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy
podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 4.
Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także
dokonywanie czynności wymienionych w Dziale XIV w pkt 9 i 10. Pełnomocnictwo to musi
zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza. 5. Wykonawcy składający wspólna ofertę muszę złożyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.680,00 zł (słownie
złotych: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.
6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy
Zamawiającego mBank S.A. Oddział Szczecin 91 1140 1137 0000 2162 9500 1004. 2.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3. Zamawiający
zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz
– oryginał należy złożyć w Dziale Finansowo – Księgowym ZDiT pok. 11 lub bezpośrednio
do oferty. W przypadku złożenia oryginału wadium bezpośrednio do oferty zaleca się
umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie
naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne
oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Kopię dokumentów wadialnych należy załączyć
do oferty. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i
wystawione na: Gmina Miasto Koszalin – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul.
Połczyńska 24, 75-815 Koszalin. 5. Oferta wspólna. W przypadku składania oferty przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w dokumencie wadialnym
(wnoszonym w innej formie niż pieniądz) winno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich
podmiotów wadium jest wnoszone. Gwarancja wadialna będzie również skuteczna jeżeli w
swojej treści powoływała się będzie na udzielone liderowi pełnomocnictwo od reszty
konsorcjantów i będzie obejmowała zdarzenia spowodowane działaniem i zaniechaniem
innych członków. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający dokona zwrotu
wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 2 i 4 ustawy. 8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 9.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 10. Zamawiający żądać
będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46
ust. 3 ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Dodatkowy okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych
przypadkach: 1) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 2)
opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 3)

konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, właścicielami
nieruchomości, 4) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie
mających wpływ na realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez
władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla
Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane, 5) wystąpienia warunków geotechnicznych,
których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, 6) wystąpienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych, 7) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz
okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót, 8)
działania sił natury, 9) wystąpienie siły wyższej, 10) konieczności wykonania robót
zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej. 2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między
innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę
wynagrodzenia dla Producenta. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z w/w.
powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony
Producenta. 3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót
budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i
spełnione zostały warunku określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 4. Zmiana umowy
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

