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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419968-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Dęblin: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2017/S 204-419968
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Towarowa 2D
Dęblin
08-530
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Frącek tel.: +48 818830590, Joanna Dudkowska tel.: +48 818830011
Tel.: +48 818830103
E-mail: mzgk@mzgk.pl
Faks: +48 818801851
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzgk.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.mzgk.pl/
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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie.
Numer referencyjny: 271.1/JRP/OP/JD/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45252127

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w
ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w
wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 22 830 977.45 PLN

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
45232421
45300000
42996000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Dęblin, Powiat Rycki, Województwo Lubelskie, Polska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. Prace budowlane
będą prowadzone przy ciągłym ruchu oczyszczalni. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do
uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Obiekty projektowane nowe:
a) budynek stacji odwadniania ze stacją dawkowania flokulantu,
b) budynek stacji dmuchaw nr 2,
c) zespół suszarń solarnych cienkowarstwowych,
d) wiata magazynowa na osad wysuszony,
e) fundament pod zbiornik na koagulant (PIX),
f) fundament pod wagę samochodową,
g) fundament pod zbiornik na osad,
h) zbiornik osadu z systemem transportu osadu,
i) instalacja AKPiA,
j) nowe odcinki sieci i instalacji technologicznych.
2) Obiekty zaadaptowane w zakresie budowlanym i technologicznym (zmiana
funkcji technologicznej):
a) komory fermentacyjne: zmiana na komory stabilizacji tlenowej,
3) Obiekty przystosowane do nowych potrzeb w zakresie technologicznym (wymiana lub uzupełnienie
wyposażenia, nowe podłączenia i instalacje):
a) kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych (wymiana istniejącej),
b) budynek krat,
c) piaskownik,
d) pompownia ścieków 1o,
e) osadniki wstępne,
f) komory osadu czynnego,
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g) pompownia recyrkulacji wewnętrznej,
h) osadniki wtórne,
i) pompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego,
j) pompownia osadu surowego,
k) stacja dmuchaw nr 1,
l) stacja PIX,
m) stanowisko opróżniania samochodu specjalnego SCK-12 – adaptacja istniejącej studni kanalizacyjnej.
4) Remont instalacji wew. (wentylacyjnej, elektrycznej, wod.-kan.) i elewacji (ocieplenie ścian, nowe tynki,
malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, obróbek blacharskich, płytek ceramicznych):
a) budynek krat,
b) budynek pompowni ścieków 1o,
c) budynek pompowni recyrkulatu,
d) budynek pompowni osadu surowego,
e) budynek magazynu (dawna agregatornia),
f) budynek zaplecza technicznego,
g) budynek stacji trafo.
5) W obrębie projektowanych i adaptowanych obiektów:
a) nowe odcinki dróg, placów i podjazdów, zagospodarowanie terenu,
b) rozbudowa i modernizacja sieci i instalacji elektrycznych,
c) modernizacja ogrodzenia,
d) renowacja skorodowanych betonów i elementów metalowych we wszystkich obiektach.
6) Obiekty do likwidacji
a) laguny osadowe.
7) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i rozruchu,
8) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy,
9) obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla
Zamawiającego.
Szczegółowy zakres robót zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ
oraz załączona do SIWZ: dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót – załącznik nr 12 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do
obliczenia ceny oferty – załącznik nr 13 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0220/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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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:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia przez Wykonawcę w/w warunku, należy złożyć informację
z 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Poniżej kontynuacja sekcji VI.3) ogłoszenia o zamówieniu.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji VI.3) pkt 4 lit a)
– i) niniejszego ogłoszenia.
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 składa także jednolite dokumenty o których mowa w sekcji VI.3) pkt.1 ogłoszenia dotyczące tych
podmiotów.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt. 4. ogłoszenia o zamówieniu:
1) lit. a – 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem 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,
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1) i 2) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2) lit. a powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:
— jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub
modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr=3000m³/d o wartości
minimalnej 15 000 000 PLN netto,
oraz
— jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub
modernizacji słonecznej suszarni osadów ściekowych o wydajności co najmniej 500 t s.m/rok.
b) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, spełniającymi następujące
wymagania:
— Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy
Pb lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy PB oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz.65),
oraz
posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym przy co
najmniej jednym zadaniu realizowanym na oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności średniodobowej co
najmniej Qdśr=3000m³/d o wartości wykonanych robót budowlanych minimalnej 15 000 000 PLN netto.
— Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy Pb
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65),
oraz
posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót, w tym przy co najmniej jednym zadaniu realizowanym na oczyszczalni ścieków komunalnych o
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wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr=3000m³/d o wartości wykonanych robót budowlanych minimalnej
15 000 000 PLN netto.
— Kierownik robót elektrycznych i AKPiA posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz
art. 14 ust. 1 ustawy Pb lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz.65),
oraz
posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robót, w tym przy co najmniej jednym zadaniu realizowanym na oczyszczalni ścieków komunalnych o
wydajności średniodobowej co najmniej Qdśr=3000m³/d o wartości wykonanych robót budowlanych minimalnej
15 000 000 PLN netto.
dalszy wykaz warunku został przedstawiony poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd.
— Kierownik rozruchu posiadający wykształcenie wyższe techniczne
oraz
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika rozruchu mechaniczno – biologicznej oczyszczalni
ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu rozruchem co najmniej jednej słonecznej suszarni osadów na
komunalnej oczyszczalni ścieków.
— Technolog posiadający wykształcenie wyższe
oraz
doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa, w tym doświadczenie na stanowisku technologa na co
najmniej jednej słonecznej suszarni osadów na komunalnej oczyszczalni ścieków.
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
Liczba lat doświadczenia liczona będzie jako suma nienakładających się okresów pracy w danej roli/na danym
stanowisku.
Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y
dla zapewnienia właściwej komunikacji.
2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia przez Wykonawcę w/w warunku, należy złożyć:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 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 – (wg.
załącznika nr 8 do SIWZ – „Doświadczenie zawodowe”),
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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 (wg. załącznika nr 9 do SIWZ – „Wykaz osób”).
3. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane maszyny, urządzenia i wyposażenie
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy złożyć:
a) opis oferowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia wg załącznika nr 10 do SIWZ – „Wykaz oferowanych
urządzeń”. Do wykazu należy dołączyć karty katalogowe oraz inne dokumenty na potwierdzenie, że oferowane
przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i wyposażenie określone w w/w załączniku spełniają wymagania
Zamawiającego.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w
SIWZ oraz w załączniku nr 14 do SIWZ – Wzór umowy.
Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ oraz w załączniku nr 14 do SIWZ – Wzór umowy.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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: nie

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: 04/12/2017
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2017
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Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Towarowa 2 D, 08-530 Dęblin, pokój nr 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia będą mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1,2,3,4,5,6,7,8 ustawy Pzp.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na wezwanie
zamawiającego należy złożyć:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
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,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 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,
d) odpis 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,
e) oświadczenie 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
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,
i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków jaką można wprowadzić w tej sekcji ogłoszenia dalsze informacje
zamieszczono w punkcje III.1.2) ogłoszenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
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.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się 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 ustawy Pzp zdanie
drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
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 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się 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.
12.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198 ustawy Pzp.
Pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej
Zamawiającego.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017
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