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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.umsieradz.finn.pl

Sieradz: Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna
Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna,
Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego
Numer ogłoszenia: 100897 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sieradz , plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43 826 61
28, faks 43 822 30 05.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w
os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę parkingów z drogami dojazdowymi wewnątrz osiedla Polna
Północ. W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem
parkingów i dróg, tj. odwodnienie poprzez sieć kanalizacji deszczowej i odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie
uliczne, oznakowanie, itp. 2. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową,
umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, w szczególności: - mapy sytuacyjno-wysokościowe
do celów projektowych terenu wchodzącego w zakres opracowania, - projekt budowlany, dokumentację do celów
zgłoszenia robót, projekt wykonawczy branżowy: drogowy, odwodnienia terenu, oświetlenia ulicznego i wszystkich
innych branż koniecznych do prawidłowego funkcjonowania parkingów (przebudowa sieci kolidujących z
utwardzonym terenem, likwidacja innych kolizji, regulacja zasuw, studni, zmiana usytuowania słupów i innych
obiektów naziemnych, usunięcie drzew, itp.), - projekt oznakowania, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót wszystkich branż, - kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże, - przedmiary robót z
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podziałem na poszczególne branże. 3. W ramach projektu Zamawiający zakłada wykonanie budowli składającej
się z następujących podstawowych elementów i z uwzględnieniem poniższych parametrów technicznych i
wymagań: 1) parking - ul. Zajęcza i ul. Polna wraz z drogami manewrowymi i zjazdami z dróg: - nawierzchnia
parkingu, dróg manewrowych i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm. Obsługa komunikacyjna parkingu poprzez
istniejące zjazdy z dróg publicznych ul. Zajęczej i ul. Polnej. Szerokości zjazdów należy dostosować do
parametrów technicznych wynikających z przepisów dotyczących dróg publicznych. Szerokość dróg
manewrowych oraz wymiary miejsc parkingowych zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. Parkingi
wraz z drogami manewrowymi należy ograniczyć krawężnikiem, - oświetlenie projektowaną linią kablową poprzez
zastosowanie latarni parkowych w ilości zapewniającej prawidłowe oświetlenie terenu, - odprowadzenie wód
deszczowych projektowanym kanałem włączonym do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej, - oznakowanie
pionowe i poziome, 2) parking - ul. Targowa i ul. Pogorzelskiego wraz z drogami manewrowymi i zjazdami z dróg:
- nawierzchnia parkingu, dróg manewrowych i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm. Obsługa komunikacyjna
parkingu poprzez istniejące zjazdy z dróg publicznych ul. Targowej i ul. Pogorzelskiego. Szerokości zjazdów należy
dostosować do parametrów technicznych wynikających z przepisów dotyczących dróg publicznych. Szerokość
dróg manewrowych oraz wymiary miejsc parkingowych zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi.
Parkingi wraz z drogami manewrowymi należy ograniczyć krawężnikiem, - oświetlenie projektowaną linią kablową
poprzez zastosowanie latarni parkowych w ilości zapewniającej prawidłowe oświetlenie terenu, - odprowadzenie
wód deszczowych powierzchniowo, - oznakowanie pionowe i poziome, 3) chodniki - teren ograniczony ulicami
Polną, Zajęczą, Targową i Pogorzelskiego: - nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm. Szerokości
chodników - 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m oraz 3,0 m. Do remontu przewiduje się chodniki w śladzie istniejących ciągów
pieszych. 4. Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji rozwiązania projektowego. Zamawiający w terminie
14 dni od przedstawienia koncepcji zgłosi do niej uwagi. Realizacja projektu przez Wykonawcę może nastąpić
dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w koncepcji. 5. Wykonawca
jest zobowiązany do uzyskania wszystkich decyzji, warunków, opinii koniecznych do wykonania dokumentacji
projektowej oraz do przygotowania niezbędnych dokumentów w tym zakresie (np. opracowania z zakresu ochrony
środowiska, operaty uzgodnieniowe, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, itp.). 6. Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym złożenie wniosków i uzyskania zgód na
realizację robót w trybie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290). 7. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji drukowanej i
elektronicznej: a) wersja drukowana: - projekty budowlane, dokumentacja do celów zgłoszenia - 5 egz., - projekty
wykonawcze, projekt oznakowania terenu, dokumentacja geologiczno-inżynierska, inwentaryzacja drzew i
krzewów do usunięcia, itp. - 3 egz., - kosztorys inwestorski, przedmiar robót - 2 egz., - specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót - 3 egz., b) wersja elektroniczna - 2 egz. Ewentualne dodatkowe komplety
dokumentacji Wykonawca wykona na odrębne zlecenie Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie
istniejące i nowoprojektowane budowle i urządzenia (np. słupy energetyczne, skrzynki energetyczne, hydranty
oraz inne urządzenia naziemne instalacji podziemnych, naziemnych i napowietrznych) zostały umieszczone w
projekcie poza chodnikiem lub w inny sposób nieutrudniający użytkowania chodnika, w tym przez osoby
niepełnosprawne. 9. Jeżeli dla spełnienia pkt. 6 zachodzi konieczność wykonania odrębnych opracowań
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projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich opracowania i uzyskania wszelkich warunków, uzgodnień i
innych wymaganych dokumentów w tym zakresie. Wymagane opracowania traktowane będą przez
Zamawiającego jako integralna część zamówienia. 10. Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy decyzje o
warunkach zabudowy Nr 16/2016 z dnia 12 lutego 2016r. znak: WU-A.6730.168.4.2015.2016.AJ oraz Nr 57/2016
z dnia 22 marca 2016r. znak: WU-A.6730.167.4.20915.2016.AJ dotyczące planowanych parkingów. 11.
Zamawiający udostępni Wykonawcy celem ewentualnego wykorzystania posiadane wcześniejsze opracowania
projektowe oraz materiały planistyczne, programowe. Projektowany obiekt usytuowany jest na terenie, gdzie brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 12. Wykonawca jest zobowiązany do uaktualniania
kosztorysów inwestorskich przez okres 2 lat od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub terminu
rozpoczęcia robót określonego w zgłoszeniu. 13. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości
dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania
Zamawiającego oraz wyjaśnień w trakcie przetargu na wykonanie parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego w oparciu o sporządzoną
dokumentację.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
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: Zakończenie: 30.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się
spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
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trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to
w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej placu, parkingu o nawierzchni utwardzonej z infrastrukturą techniczną o powierzchni
minimum 3.000 m2
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się
spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą
pełnić funkcję projektanta: - branży drogowej i posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej lub konstrukcyjno-budowanej, jeżeli w zakresie tej specjalności mieszczą się obiekty drogowe,
wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), - branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
wykształcenie techniczne oraz minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku
projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), - branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
wykształcenie techniczne oraz minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku
projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się
spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
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należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2016-06-23 12:23

6z8

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10...

albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin płatności - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
1. Wzór proponowanej do zawarcia umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Strony zastrzegają
możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy. Wszelkie zmiany
treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 3. Zmiana określenia przedmiotu
zamówienia w porównaniu do postanowień SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku
przeprowadzenia, którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku gdy prowadzi do jego
ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia
przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów
równoważnych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności niezależnych od stron umowy: 1) zmianie uległy przepisy prawne
istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania
opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych 3) przedłużenia z przyczyn niedotyczących Wykonawcy
procedury uzgadniania koncepcji przez Zamawiającego, 4) wystąpiła konieczność uaktualnienia materiałów do
projektowania dostarczonych przez Zamawiającego, 5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający
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polecił dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, 6) stwierdzono błędy w ewidencji
gruntów lub innej dokumentacji prawnej dla nieruchomości położonych w obszarze objętym projektem i błędy te
mają wpływ na przeprowadzenie procedur realizowanych w trakcie prac projektowych. 5. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego: 1) niewykonania przez Wykonawcę wszystkich prac
będących przedmiotem wyceny w ofercie, z tego powodu, iż okażą się niepotrzebne, zgodnie z § 4 ust. 4 umowy,
2) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z określonego rodzaju prac, zgodnie z § 4 ust. 4 umowy, 3) w
przypadku ustawowej zmiany określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia
umownego zostanie odpowiednio zmieniona. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku
wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: 1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć
część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych, 2) w przypadku zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 7. W przypadku
konieczności zmiany wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,
Wykonawca może dokonać zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania warunków dotyczących
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w
SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiającego o powyższej zmianie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana
w tym zakresie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 8. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian
postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
9. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz
osoby trzeciej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.umsieradz.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Sieradza plac
Wojewódzki 1 98-200 Sieradz pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016
godzina 10:00, miejsce: sala obsługi klienta Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz.
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: Zamawiający dopuszcza możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2016-06-23 12:23

