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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335133-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2016/S 187-335133
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
Bydgoszcz
85-085
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705740
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +52 3705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +52 3705740
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Budownictwo i obiekty komunalne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km
19+117.
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.03.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W zakres wchodzi:
— rozbiórkę istniejącej oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
— budowie zatok autobusowych,
— przebudowie istniejących parkingów,
— zabezpieczeniu skarpy,
— przebudowa mostu w km 12+421,45 w m. Nakonowo,
— remoncie chodników,
— przebudowie i budowie zjazdów,
— przebudowie i budowie przepustów,
— budowie i remoncie chodników oraz ciągów pieszo rowerowych na całym odcinku,
— odwodnieniu korpusu drogowego,
— dostosowaniu istniejącej kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających do wielkości zlewni pasa
drogowego,
— skanalizowaniu istniejącego rowu w miejscowości Kolonia Dębice,
— rozwiązaniu geometrii skrzyżowań,
— przebudowie przejazdu kolejowego,
— dostosowaniu parametrów łuków pionowych i poziomych,
— wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
— pracach branżowych,
— wykonaniu oświetlenia,
— wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
— wykonaniu miejsc na drogową stację meteorologiczną,
— wycince drzew w korpusie drogowym.

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
45232452
45221110
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo kujawsko -pomorskie. droga wojewódzka nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km
19+117.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące:
— rozbiórkę istniejącej oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
— budowie zatok autobusowych,
— przebudowie istniejących parkingów,
— zabezpieczeniu skarpy,
— przebudowa mostu w km 12+421,45 w m. Nakonowo,
— remoncie chodników,
— przebudowie i budowie zjazdów,
— przebudowie i budowie przepustów (pod drogą i pod zjazdami),
— budowie i remoncie chodników oraz ciągów pieszo rowerowych na całym odcinku,
— odwodnieniu korpusu drogowego,
— dostosowaniu istniejącej kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających do wielkości zlewni pasa
drogowego,
— skanalizowaniu istniejącego rowu w miejscowości Kolonia Dębice po stronie lewej w km 5+295 do km 5+912,
— rozwiązaniu geometrii skrzyżowań – poprawa geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi,
— przebudowie przejazdu kolejowego w poziomie torów relacji Toruń – Kutno w km 14+971 w
miejscowości Gołaszewo (pozostawienie istniejącej kategorii „B” przejazdu, przebudowie podlegają urządzenia
sterowania ruchem kolejowym w celu zabezpieczenia przejazdu czterema półrogatkami obejmującymi całość
szerokości drogi),
— dostosowaniu parametrów łuków pionowych i poziomych do warunków technicznych dróg publicznych (tdp)
wraz z korekta łuków,
— wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
— pracach branżowych związanych z realizacją przebudowy drogi,
— wykonaniu oświetlenia dla skrzyżowań skanalizowanych, zatok autobusowych i przejść dla pieszych,
— wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
— wykonaniu miejsc na drogową stację meteorologiczną do pomiaru i rejestracji parametrów pogodowych z
przyłączem energetycznym,
— wycince drzew w korpusie drogowym.
1.3.3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do czynności zawartych w OPZ tj. min:
1.Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania, do
obowiązujących przepisów będącego w posiadaniu Zamawiającego Projektu tymczasowej organizacji
ruchu (Projekt Wykonawczy) lub opracowania nowego Projektu tymczasowej organizacji ruchu. Aktualizację
projektu tymczasowej organizacji ruchu lub opracowanie nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu,
z uwzględnieniem zastrzeżeń OPZ, należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu uzyskania
stosownych opinii i uzgodnień oraz zatwierdzenia. Opóźnienia z tego tytułu nie mogą być powodem roszczeń
Wykonawcy do wydłużenia terminu realizacji zadania.
2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinkę, oraz
wykonania zastępczych nasadzeń drzew zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych decyzjach – szczegóły
dotyczące nasadzeń (lokalizację oraz rodzaj) ustalić należy z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem nadzoru.
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Pozyskane z wycinki drewno będzie stanowić własność Wykonawcy robót. W związku z powyższym należy
uwzględnić wartość pozyskanego z wycinki drewna w złożonej ofercie przetargowej.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy aż
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową.
Wykonawca jest zobowiązany:
a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie
wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia przejęcia
terenu budowy do dnia odbioru końcowego,
b) do utrzymania drogi tj. wykonania robót utrzymaniowych – likwidacji wykruszeń, wyboi, kolein poprzez
wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno) na odcinku
wykonywanych robót budowlanych oraz na objazdach,
c) do utrzymania zimowego i letniego dróg na odcinku wykonywanych robót budowlanych w zakresie
wyznaczonym przez służby utrzymania ZDW.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Kryterium okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Kryterium doświadczenie kierownika budowy (Db) / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/06/2018
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: Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś
priorytetowa V–Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1–Infrastruktura Drogowa.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. ustawy Pzp Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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:
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1/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.5.2.1.
2/sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a)Wykazanie, że Wykonawca posiada minimalny roczny obrót netto za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości
nie mniejszej niż 30 000 000 PLN za każdy rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za
ten okres, w tym w obszarze objętym zamówieniem wysokości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN za każdy rok
obrotowy,
b)Wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 000 PLN.
W przypadku podania wartości w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w
dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego
postępowania.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) warunki z pkt. 1.5.2.1 ppkt 2/ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7.1. W zakresie spełnienia warunków udziału – sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2a) będą informacje
zawarte w JEDZ oraz oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w tym o obrocie Wykonawcy
w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres.
b) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2b) będzie złożona
kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Informacje dodatkowe:
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.5.2.1.3/ zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Doświadczenie Wykonawcy – wykonanie należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończenie co najmniej *:- jednego zamówienia obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi/ulicy
w technologii porównywalnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż: 30 000 000 PLN brutto
Za technologię porównywalną Zamawiający uzna min. ułożenie nawierzchni drogi/ulicy z mieszanki mineralno
– asfaltowej oraz wykonanie podbudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz – jednego zamówienia
obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu inżynieryjnego w technologii porównywalnej o
wartości zamówienia nie mniejszej niż: 1 000 000 PLN brutto. Za technologię porównywalną Zamawiający
uzna wykonanie obiektu inżynierskiego (mostu, wiaduktu) o konstrukcji żelbetowej lub stalowej. oraz – jednego
zadania obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej
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i/lub sieci wodociągowej w technologii porównywalnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN
brutto.
* jeżeli zamówienie obejmujące budowę, rozbudowę, przebudowę drogi/ulicy w technologii porównywalnej było
realizowane jednocześnie z budową, przebudową, kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci
wodociągowej, obiektu mostowego wówczas należy wyodrębnić kwoty za wykonanie każdego z powyższych
zadań. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty budowlane zostały wykonane.
W przypadku podania wartości za wykonanie robót budowlanych w walucie obcej, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod
adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.
b) Dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego (należących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, jak i nienależących do niego,
na zdolnościach których Wykonawca się powołuje) posiadających następujące wykształcenie, uprawnienia,
doświadczenie i kwalifikacje zawodowe Wykształcenie i Kwalifikacje zawodowe zgodnie z dokumentami
zamówienia pkt. 1.5.2.1. ppkt 3b SIWZ
1) minimum 1 osoba (Kierownik Budowy)
2) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Drogowych)
3) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Mostowych)
4) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Kolejowych)
5) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Telekomunikacyjnych)
6) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych)
7) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Wodno – Kanalizacyjnych)
8) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Gazowych)
9) minimum 1 osoba (Kierownik Robót Geotechnicznych)
10) minimum 1 osoba (Geolog)
11) minimum 1 osoba (Pracownik ds. materiałowych – technolog)
12) minimum 1 osoba (geodeta)
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) warunki z pkt. 1.5.2.1 ppkt 3/ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
Uwaga! Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7.2. W zakresie spełnienia warunków udziału – zdolności technicznej lub zawodowej
a) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 3a) będą informacje
zawarte w JEDZ oraz wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, 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.
Informacje dodatkowe:
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Dowodem 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.
b) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 3b) będą informacje
zawarte w JEDZ oraz wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy w SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 02/11/2016
Czas lokalny: 09:45

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: 31/12/2016

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
sekretariat.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże
w wysokości nie większej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2.Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Warunek nie podlegania wykluczeniu
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu z niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli Wykonawca wykaże brak podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1. od pkt 12 do 23 ustawy Pzp.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający wykluczeniu z
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli Wykonawca wykaże brak podstaw do
wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust.5 od pkt. 1 do 8 Ustawy Pzp
4. Dotyczy wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentów,
a) o których mowa w pkt.7.3 ppkt. 1
— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokumenty, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert),
b) o których mowa w pkt.7.3 ppkt. 2-4
— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
—nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
—nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w
postępowaniu to: 700 000 PLN (słownie: siedemset tysięcy PLN 00/100),

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie 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 powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie można wnieść 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 Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
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a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2016
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