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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440571-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościan: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
2016/S 241-440571
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
Punkt kontaktowy: ul. Czempińska 2, Kościan
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wojcieszak
64-000 Kościan
Polska
Tel.: +48 655121388
E-mail: a.wojcieszak@wodociagi-koscian.pl
Faks: +48 655114407
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.wodociagi-koscian.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/ogłoszenie-oprzetargu.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy
Wiejskiej Kościan w miejscowości Kiełczewo.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ul. Polna
75, Kiełczewo, Gmina Wiejska Kościan.
Kod NUTS PL417
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w
Kiełczewie, przy ul. Polna 75. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu
ciągłości pracy oczyszczalni. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zobowiązany jest do uzyskania w
imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Przebudowa i rozbudowa dotyczy:
Części mechanicznej:
— budynek krat – wymiana istniejącej kraty oraz istniejącego układu odbioru skratek spod istniejącej kraty
gęstej i ich transportu do miejsca magazynowania, remont pomieszczenia krat, budowa pomieszczenia
rozdzielni, pomp dawkujących koagulant PIX/PAX, oraz ewakuacji skratek (częściowo wykonano w 2014 r. –
zamontowano nową kratę i wykonano częściowo układ odbioru skratek),
— adaptacja istniejącego piaskownika na pompownię ścieków,
— istniejąca pompownia ścieków – wymiana rurociągów i armatury, zabudowa układu usuwania tłuszczy i cz.
pływających (mieszadła),
— stacja zlewcza ścieków dowożonych – doposażenie o ciąg zlewczy wraz z opomiarowaniem, montaż
zastawki na kanale odpływowym,
— budowę zespołu piaskowników za pompownią główną wraz ze stanowiskiem odbioru piasku i części
flotujących,
— budowa dwóch osadników wstępnych poziomych.
Części biologicznej:
— dostosowanie istniejących reaktorów do uzyskania parametrów ścieków na odpływie zgodnie z
obowiązującymi przepisami z usprawnieniem ich obsługi oraz wymianą elementów zużytych i renowacją
substancji budowlanej reaktorów (modyfikacja recyrkulacji wewnętrznej, wydzielenie strefy defostacji, wymiana
układu napowietrzania i mieszania ścieków, modernizacja sposobu doprowadzenia ścieków, doposażenie w
urządzenia pomiarowe),
— wymianę urządzeń w stacji dmuchaw oraz umożliwienie niezależnego napowietrzania poszczególnych
ciągów (w 2014 r. nastąpiła wymiana 2 dmuchaw),
— remont istniejących osadników wtórnych oraz istniejących zgarniaczy, wymiana koryt odpływowych i
pomostów – zmiana układu koryt odpływowych,
— remont istniejących zagęszczaczy grawitacyjnych, wymiana mieszadeł prętowych i pomostów oraz koryt
odpływowych, rezygnacja z deflektora.
Części osadowej:
— budowa układów pompowych osadu,
— adaptacja istniejącego reaktora chemicznego na pompownię osadu wstępnego i pompownię odcieków,
— budowa nowego zbiornika retencyjnego,
— budowa komór fermentacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
— budowa instalacji biogazu,
— adaptacja istniejącego osadnika Imhoffa na zbiorniki osadowe i jego hermetyzacja,
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— zabudowa biofiltra,
oraz
— budowa instalacji wody technologicznej,
— wykonanie nowych sieci technologicznych,
— wykonanie nowych sieci mediów towarzyszących (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna, teletechnika,
sieci akp, ogrzewanie, itp.),
— dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz wykonanie nowych obiektów terenowych
oczyszczalni,
— rozbudowę systemu elektroenergetycznego oczyszczalni,
— rozbudowę systemu AKPiA dla celów kontroli technologicznej,
— renowację skorodowanych betonów i elementów metalowych we wszystkich adaptowanych i
przebudowywanych obiektach oczyszczalni,
— wykonanie nowej instalacji CO wraz z nową kotłownią (dla której źródłem ciepła będzie gaz ziemny lub
biogaz),
i rozruch oczyszczalni.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45252100, 45252130, 45252200, 45100000, 45232423, 45232411, 45232440, 45231100, 45300000, 45233140,
45111200, 45232400, 45232422

II.1.7)

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

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Niniejsze postępowanie przekracza kwotę wyrażoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
28.12.2015 w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urządowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2015 poz. 2263 ze zm.).

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 900 000 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6
Pzp.
1) pieniądzu,
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do
zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 93 8666 0004 2002 0101 3694 0005. Kopię polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5
Pzp wykonawca składa wraz z ofertą.
8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej lub zostanie wniesione w formach, o których mowa w
art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 Pzp, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia
przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45
ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza
ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków” oznaczenie sprawy: 3/ZP/JRP/2016.
10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie
comiesięcznych faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów
częściowych odbiorów robót. Przy czym końcowa faktura (płatność), wystawiona po podpisaniu protokołu
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ostatecznego odbioru robót budowlanych, nie może być mniejsza niż 10 % wartości ustalonego zamówienia
w umowie, a faktura (płatność) wystawiona po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót nie może być
mniejsza niż 20 % wartości ustalonego zamówienia w umowie.
2. Faktury przejściowe (miesięczne) za wykonane roboty będą wystawione przez wykonawcę na wartość nie
mniejszą niż 300 000 PLN (netto).
3. Płatności miesięczne będą dokonywane przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem
częściowego odbioru robót.
4. Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie
bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru robót. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego ostatecznym protokółem końcowym robót oraz pod warunkiem spełnienia wymagań
opisanych w niniejszej umowie m.in. przekazanie zamawiającemu wszystkich dokumentów.
5. Zamawiający dokona zapłaty faktury za realizację przedmiotu umowy pod warunkiem wcześniejszego
rozliczenia się wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania umów/umowy.
6. Wykonawca wraz z fakturą VAT zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający uregulowanie
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
7. Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie
z zapisami zawartymi IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.
Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
2) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przekazać
Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
1) sposób ich współdziałania,
2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
3) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
4) zaleca się, aby porozumienie zawierało wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania
zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego z
osobna oraz przyjmowania płatności od Zamawiającego.
5) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4)

Inne szczególne warunki:

III.2)

Warunki udziału
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III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa
warunku udziału w postępowaniu.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek
udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w
wysokości 20 000 000 PLN,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w
całości.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 11 000 000 PLN,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w
całości.
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 25 000 000 PLN.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w
całości.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał 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 jedną robotę polegającą na:
— budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozruchem
technologicznym o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m³/d (ścieków),
— budowie komór fermentacyjnych jako obiekt gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków komunalnych
o pojemności komory/komór nie mniejszej niż 1.000 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową instalacji
biogazu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w
ramach konsorcjum.
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
— Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie
lub rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości
maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m³/d oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych (1 osoba) – posiadającą co najmniej 5 – letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych, w tym w realizacji co najmniej
1 oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m³/d oraz
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń
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lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
— Kierownika robót elektrycznych i AKPiA (1 osoba) – posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym w realizacji co najmniej 1 oczyszczalni ścieków
komunalnych o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m³/d oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— Kierownika robót drogowych (1 osoba) – posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika robót drogowych oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— Technolog (1 osoba) – posiadająca wykształcenie wyższe, co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe
oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił
funkcję technologa (czynny udział w komisji rozruchowej) na co najmniej 1 czynnej (w ruchu) oczyszczalni
ścieków komunalnych wyposażonej w komory beztlenowe o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż
5.500 m³/d.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w
ramach konsorcjum.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 20
3. Okres gwarancji i rękojmi za wykonane roboty i zamontowane urządzenia. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
3/ZP/JRP/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
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Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.1.2017 15:00
IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.2.2017 - 10:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 1.2.2017 - 10:15
Miejscowość
Kościan, ul. Czempińska 2
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Wodociągi Kościańskie” Sp. z
o.o. 26.10.2016 podpisały umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 na realizację niniejszego zadania.

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewiduje dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych, udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, zgodnych z jego przedmiotem zamówienia w wysokości do 20 % wartości zamówienia
podstawowego.
2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
w postępowaniu, wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”.
4. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo, które załącza się w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 9 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14/12/2016
S241
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 15

Dz.U./S S241
14/12/2016
440571-2016-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9 / 15

6.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) Pzp zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności
w zakresie realizacji zamówienia.
6.2. Wykonawca i/lub podwykonawcy przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnią na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.6.1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.) co najmniej następujące osoby:
1) 1 osobę jako operatora koparki,
2) 1 osobę jako kierowcę wywrotki,
3) 3 osoby jako instalatorów.
6.3. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudnienia określonych grup pracowników w
ogóle, ale zatrudnienia osoby do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku
określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy nie będą uczestniczyli w wykonywaniu
zamówienia.
6.4. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizacje przedmiotu zamówienia, przedstawi
zamawiającemu zanonimizowane umowy o prace osób, o których mowa w pkt. 6.2. Wykonawca wraz
z końcowym rozliczeniem przedmiotu umowy (dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót
budowlanych) przedstawi zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, w którym
zostanie poświadczone, że osoby wymienione w pkt. 6.2 były zatrudnione przez cały okres i przy realizacji
zamówienia.
6.5. Na żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży powyższe dowody zatrudnienia, w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
6.6. W sytuacji gdy przedmiotowe osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę o pracę lub gdy
uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby i powiadomienia o
tym fakcie zamawiającego.
6.7. Z tytułu nie spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia
wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto za każdą osobę.
6.8. Wykonawca na etapie badania czy podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
złoży oświadczenie w wymaganym zakresie (zatrudnienia osób podanych w pkt. 6.2) przy realizacji niniejszego
zamówienia.
7. Zmiany umowy
7.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w trybie art. 144 ust. 1 i 1 a-e Pzp.
7.2. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne,
niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające
terminowe wykonanie umowy, a wykonawca przedstawi dowody wystąpienia niesprzyjających warunków
pogodowych,
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego,
c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub
materiałowych,
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d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu,
kurzawka, głazy narzutowe itp.) oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia
badań archeologicznych,
e) zlecenia wykonawcy zamówienia dodatkowego, a zakres lub rodzaj uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego
f) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
itp.,
— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt.
4 Prawa budowlanego (Dz.U. 2016, poz. 290),
— konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,
— konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7.2.1).a,c-f termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
a) Zmiany technologicznie, w szczególności:
— niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
— pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
— pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż
wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
— odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa.
b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia
— w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, którą na
etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania
przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część przedmiotu zamówienia
zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu,
— zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad
bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
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— zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych
zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
— zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad
bezpieczeństwa.
3) Płatności
a) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umów,
b) możliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie wyfakturowano
robót.
4) Pozostałe zmiany
a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność
wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego
zakresu robót – niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego
i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny,
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest
możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres,
d) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego
uzbrojenia,
e) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
f) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
g) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
7.3. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie ofertowym na okres
wykonywania przedmiotu zamówienia są stałe i nie podlegają zmianom.
7.4. Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie ofertowym, to należy ją
wyliczyć z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych
w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty.
Wyliczenia nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) należy dokonać
w oparciu o średnie stawki robocizny kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych dla województwa
wielkopolskiego oraz średnie wskaźniki narzutów dla robót instalacji i budowlanych publikowanych w
wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. W
przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu składników
cenotwórczych określonych powyżej.
8. Podwykonawstwo
8.1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw lub usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania oraz przedstawi wymagane
dokumenty.
8.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8.3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty (kopie potwierdzonych przelewów)
za roboty budowlane, usługi i dostawę wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przed
comiesięcznym oraz końcowym rozliczeniem z zamawiającym.
8.5. Brak przedłożenia dokumentów potwierdzających rozliczenie się z wszystkimi podwykonawcami może być
podstawą do wstrzymania całości lub części płatności. Okres wstrzymania płatności faktury ze względu na brak
należytego udokumentowania rozliczeń z podwykonawcami nie uznaje się za opóźnienie zamawiającego w
płatności, lecz za przesuniecie terminu wymagalności tej faktury. Płatność zostanie rozliczona w ciągu 5 dni od
otrzymania dokumentów potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców.
8.6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i
zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne.
8.7. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy w
umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gotówkowej wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej
odpowiedzialności zamawiającego.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
9.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w
pkt. III.2.2) ogłoszenia zamawiający żąda od wykonawcy:
a) Sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania,
za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres,
b) 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 oferty,
c) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego
w pkt. III.2.3) ogłoszenia zamawiający żąda od wykonawcy:
a) Wykazu 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
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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,
c) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami,
9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia 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) zaświadczenia 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) 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 Pzp;
e) 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;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716);
h) oświadczenia wykonawcy 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.
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9.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
9.5. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 9.3. a-h, a w
ofercie dokumentu wymienionego w pkt. 3 (JEDZ), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
9.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument wymieniony w pkt. 3
(JEDZ) oraz dokumenty wymienione w pkt. 9.3. a-h składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840/01
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/03

VI.4.2)

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 Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. 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.
4. 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. 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 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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6. 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 Krajowej Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
7. 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.
8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
9. W sprawach nie uregulowanych, w niniejszym punkcie, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840/01
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/03

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.12.2016
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