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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417833-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Roboty w zakresie kształtowania parków
2018/S 185-417833
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Nowy Sącz
Rynek 1
Nowy Sącz
33-300
Polska
Osoba do kontaktów: Zespół Zamówień Publicznych
Tel.: +48 184486600
E-mail: zzp@nowysacz.pl
Faks: +48 184437863
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nowysacz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.
Numer referencyjny: ZZP.271.913.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45112711

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

26/09/2018
S185
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 10

Dz.U./S S185
26/09/2018
417833-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 10

Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania zadania
inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.
II. Inwestycja obejmuje 3 zadania:
1) Zadanie 1 - Park Strzelecki;
2) Zadanie 2 - Amfiteatr;
3) Zadanie 3 - Drogi.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45220000
45112720
45212140
45112723
45111200
45111291
45113000
45112700
45233253
45237000
45223210
45223220
45223300
45233120
45450000
45400000
77211300
77211600
77310000
77300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, woj. Małopolskie, teren Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu położonego u zbiegu ulic Jadwigi Wolskiej
i Ogrodowej wraz z terenami przyległymi.

II.2.4)

Opis zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.
II. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
II.1. Ogólnie Zadanie 1 Park Strzelecki:
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II.1.1 Instalacje zewnętrzne wod-kan.
II.1.2 Przebudowa urządzeń obcych wod-kan.
II.1.3 Przebudowa urządzeń obcych – elektrycznych.
II.1.4 Oświetlenie zewnętrzne.
II.1.5 Monitoring zewnętrzny.
II.1.6 Zagospodarowanie terenu z elementami i obiektami małej architektury:
Plac zabaw z mokrą piaskownicą ogród dziecka - strefa dla dzieci młodszych.
Plac zabaw z sadzawką - strefa dla dzieci starszych wraz z komorą techniczną
Ciągi piesze i pieszo-jezdne
Fontanna wraz z technologią i placem wejściowym
Urządzenia parkowe
Pawilon parkowy.
II.1.7 Architektura krajobrazu.
II.1.8 Ogrodzenie.
II.1.9 Przygotowanie terenu, budowy, prace rozbiórkowe.
II.2. Ogólnie Zadanie 2 Amfiteatr:
II.2.1 Stacja TRAFO dla amfiteatru.
II.2.2. Instalacje wewnętrzne: wod-kan, gaz, c.o., wentylacja i klimatyzacja (budowla).
II.2.3 Instalacje elektryczne – wewnętrzne (budowla).
II.2.4 Architektura i konstrukcja-roboty budowlane (budowla).
II.2.5 Wyposażenie amfiteatru (budowla).
II.2.6 Kino letnie (komplet) (budowla).
II.2.7 System nagłośnienia (komplet) (budowla).
II.2.8 Kotłownia (budynki kubaturowe).
II.2.9 Instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, gaz, c.o., wentylacja i klimatyzacja (budynki kubaturowe).
II.2.10 Instalacje elektryczne – wewnętrzne (budynki kubaturowe).
II.2.11 Architektura i konstrukcja-roboty budowlane (budynki kubaturowe).
II.2.12 Wyposażenie amfiteatru (budynki kubaturowe).
II.2.13 Przygotowanie i uporządkowanie terenu budowy.
II.3. Ogólnie Zadanie 3 Drogi: Przebudowa dróg z parkingami: wykonanie przebudowy istniejących szlaków
komunikacyjnych w sąsiedztwie parku (przebudowa ulicy Jadwigi Wolskiej i ulicy Ogrodowej) jak i budowa
nowych miejsc parkingowych.
II.4. Dostawa wraz z montażem wspólnych (dla Zadania 1, 2, 3) elementów zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami różnego rodzaju:
II.4. 1. Osoby głuche
II.4. 2. Osoby słabosłyszące
II.4. 3. Osoby niewidome
II.4. 4. Osoby słabowidzące
II.4. 5. Osoby mające problemy z poruszaniem się
II.4. 6. Osoby mające ograniczone możliwości poznawcze
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer naboru RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 Umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-12-0557/17-00XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30.04.2018 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż wskazany w pkt. II.2.7) termin wykonania zamówienia może ulec zmianie, jako że
uzależniony jest od zadeklarowanego w ofercie przez Wykonawcę skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności
technicznej lub zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, przesyła Zamawiającemu w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VIII pkt. 3
SIWZ) aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VIII pkt.
3 SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. 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 także składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym(zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VIII pkt. 3 SIWZ) JEDZ dotyczące tych
podmiotów.
6. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
lub inny dowód potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie innego podmiotu składane jest w oryginale.
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7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
8. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Zamawiający wymaga, aby wykonawcy:
1) posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (pięć
milionów);
2) byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 3 000 000,00 PLN (trzy miliony).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,nie
krótszym niż 10 dni, terminie:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
2) aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
średni kurs NBP, który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu przekazania ogłoszenia o
zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj. 24.9.2018 r.
4. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej
lubzawodowej zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się:
a) niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończonym wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
(1) jednych robót budowlanych polegających na budowie a także prace polegające na montażu obiektu
2

budowlanego o konstrukcji głównej stalowej o powierzchni zadaszenia – min. 4 000 m - o wartości wynoszącej
minimum 3 000 000 PLN brutto,
(1) jednych robót budowlanych polegających na budowie a także prace polegające na przebudowie lub
2

remoncie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 1 000 m lub wartości powyżej 300 000,00 PLN
brutto;
(1) jednego zamówienia polegającego na zagospodarowaniu terenów biologicznie czynnych o powierzchni
2

minimum 10 000 m lub wartości powyżej 500 000,00 PLN brutto;
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(1) jednych robót budowlanych branży drogowej w technologii nawierzchni bitumicznych polegające na budowie
a także prace polegające na przebudowie lub remoncie dróg publicznych, o powierzchni wykonanych prac nie
2

mniejszej niż 5 000 m lub wartości powyżej 2 000 000,00 PLN brutto.
b) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. min.:
1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, która w ostatnich 5 latach
przed dniem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy budowie lub montażu obiektu budowlanego
2

o konstrukcji głównej stalowej o powierzchni zadaszenia – min. 4 000m ;
1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi w tej specjalności;
1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności;
1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności;
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
1 osobą, która będzie odpowiedzialna za kontrolę robót i prac w zakresie gospodarki drzewostanem, robót
nasadzeniowych i urządzania zieleni posiadającą świadectwo ukończenia studiów wyższych w zakresie
ogrodnictwa lub leśnictwa lub rolnictwa oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu
prac związanych z kształtowaniem i pielęgnacją zieleni, w tym przy realizacji co najmniej jednego zadania w
zakresie prac polegających na zagospodarowaniu terenów biologicznie czynnych o powierzchni minimum 10
2

000 m .
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty - warunki zostały określone w Rozdz. VI pkt 3 ppkt. 3.3.1 SIWZ;
Uwaga
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W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż
PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 24.9.2018 r.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki określone zostały w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.3.2 SIWZ.
3. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załączniki do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały określone
we wzorze umowy stanowiącym załączniki do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
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Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, I piętro, pok. nr 15, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert ma charakter jawny
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Poza oświadczeniami lub dokumentami,o których mowa w Sekcji III.1), Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów
lub oświadczeń:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Wszelkie informacje o dokumentach i oświadczeniach składanych przez, podmiot na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zawarte są w SIWZ.
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 lit c) i d) składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a)-b) należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej
(każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 500 000 PLN (słownie złotych: pięćset
tysięcy) - nie później niż w terminie składania ofert.
9. Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
10. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i
SIWZ).
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
6. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2018
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