Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Województwo: małopolskie
Adres: 33-100 Tarnów, Bernardyńska
Telefon: 14 6883100
Fax: 14 6883115
Strona internetowa: www.zdik.tarnow.pl
Data publikacji: 2019-05-16
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Bernardyńska ,
REGON: 12268012100000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 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. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument
winien być dołączony do oferty). Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp. 4. W odniesieniu do
warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane. 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa innego podmiotu nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; b) zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania stanowiącym załącznik do SIWZ. 7.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2 i pkt 3.
8. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie
powinno jednoznacznie określać: a) kto został ustanowiony pełnomocnikiem, b) wykonawców,
którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, c) zakres umocowania, d)
postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. 10. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wykonawcy, o których mowa w
pkt 8 są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak
wykonawcy występujący samodzielnie. Przy ocenie spełniania warunków zamawiający będzie brał
pod uwagę łączny potencjał techniczny wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 13.
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w
przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony
łącznie. 14. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 15. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
0000-00-00 godzina: , miejsce:

