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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553911-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Roboty budowlane
2018/S 243-553911

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
390081536
ul. Nowodworska 60
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
Tel.:  +48 768566350
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
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
Inna działalność: Gospodarka komunalna

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

II.1.1) Nazwa:
„Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul.
Rzeszotarskiej w Legnicy"
Numer referencyjny: NZP/RPOWD/14/2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetargi@lpgk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
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45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację sortowni zlokalizowanej w hali technologicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla istniejącego MBP przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy; w tym:
— budowę sortowni (hali technologicznej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej do
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz opcjonalnie odpadów surowcowych - segregacja i
doczyszczanie),
— budowę boksów na odpady,
— budowę wiaty do magazynowania odpadów surowcowych,
— budowę placów i dróg technologicznych,
— budowę sieci uzbrojenia terenu wraz z budową stacji transformatorowej.
Sortownia odpadów zlokalizowana zostanie w hali stanowiącej obiekt budowlany. Przewiduje się wykonanie hali

stalowej. Całkowita powierzchnia hali wyniesie ok. 3 060 m2.
2. Opis przedmiotu zamówienia określony został w części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
którego częścią jest Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla Części Technologicznej (Linii sortowniczej).

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
45100000
45200000
45210000
45233220
45310000
45315300
45330000
45331000
45351000
45400000
71320000
42000000
51500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica przy ul. Rzeszotarskiej (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych), POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację sortowni zlokalizowanej w hali technologicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla istniejącego MBP przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy.
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2. W hali sortowni znajdować się będą m.in. następujące elementy linii technologicznej:
— rozrywarka worków,
— stacja nadawcza odpadów – lej zasypowy,
— kabina wstępnej segregacji odpadów,
— sito bębnowe o rozmiarze oczek 80(90) mm i 340 mm,
— separatory metali żelaznych,
— separatory metali nieżelaznych,
— kabina doczyszczania metali żelaznych i nieżelaznych,
— separatory optopneumatyczne,
— separator balistyczny,
— kabiny sortownicze,
— prasa do surowców wtórnych wraz z perforatorem,
— kontenery do odbioru odpadów,
— układ przenośników.
3. Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia winne być fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i objęte gwarancją producenta.
4. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonane zgodnie z Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim z
1999r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC).
5. Roboty budowlane winny być wykonywane w oparciu o Projekt Budowlany sporządzony przez: proGEO sp.
z o.o.; 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 45 oraz Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych sporządzone przez: Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż.
Piotr Furtak; 58-200 Dzierżoniów, ul. Żeromskiego 21, POLSKA.
6. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego m. in. projekt wielobranżowy wykonawczy (warsztatowe)
dla celów realizacji inwestycji w zakresie Linii technologicznej (sortowniczej). Projekty wykonawcze stanowić
będą uszczegółowienie OPZ dla Linii technologicznej i projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego w OPZ dla Linii
technologicznej oraz OPZ część III SIWZ – 1 oryginał + 4 kopie.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) w zakresie realizacji
zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia: -prac murarskich i tynkarskich; - zbrojenia konstrukcji; - montażu instalacji. W trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w pkt IV.4.1) IDW (część I SIWZ) czynności.
8. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same
funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty
techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie
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wymagań wskazanych w Dokumentacji Projektowej w szczególności w „Projekcie Technologicznym hali
sortowni odpadów komunalnych zmieszanych”, których wybór leży po stronie Wykonawcy.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części III SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia dla kluczowych urządzeń technologicznych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
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:
Nr projektu: RPDS.04.01.00-02-0001/17. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.
1986), jeżeli środki jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną
mu przyznane. Informacja o trybie zamówienia: przetarg nieograniczony.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium.
2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 200 000,00
PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
3. Pozostałe zapisy dotyczące wadium ujęto w pkt IX. IDW (część I SIWZ).

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 określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, a w szczególności:
a) posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5
000 000,00 PLN,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. W takim przypadku oceniana będzie łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty ma
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia będą wykazywać spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do IDW.
Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa
w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna lub finansowa) odpowiada solidarnie z Wykonawcą
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że:
A) wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w
okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy
z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo
budowlane”) lub przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) Hali sortowni odpadów
wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych
zmieszanych o wydajności przerobowej co najmniej 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie i wartości
każdego zadania co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.
Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w
taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz dla których
wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć
sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
spełnia w/w warunek w całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał obie wymagane przez Zamawiającego
roboty. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.
B) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem zgodnie z zapisami pkt VI.1.3B) IDW w celu
obsadzenia następujących stanowisk:
a) Przedstawiciel Wykonawcy,
b) Kierownik Budowy,
c) Kierownik robót sanitarnych,
d) Kierownik robót elektrycznych,
e) Specjalista ds. rozliczeń,
f) Kierownik montażu linii technologicznej sortowni,
g) Projektant technologii dla linii technologicznej sortowni.
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Uwaga: Zamawiający dopuszcza sytuację, aby jedna Osoba pełniła więcej niż jedną wskazaną powyżej funkcję,
jeżeli Osoba ta spełni wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych funkcji.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe wymagania w odniesieniu
do wyżej wymienionych osób ujęto w pozycji „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” a
pozostałe wymogi w pkt VI.1.3B) IDW (Część I SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do IDW.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w
zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad. B)a): doświadczenie zawodowe(*1) w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/ Kierownika Projektu/
Inżyniera Rezydenta/ Przedstawiciela Wykonawcy w ramach zarządzania budową w zakresie organizacyjnym,
administracyjnym, finansowym i prawnym na min. 1 inwestycji budowlanej:
— polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem
i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych o
wydajności przerobowej co najmniej 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie oraz
— realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne.
Ad. B)b):
— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami
Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane (PB) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii
technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.
Ad. B)c):
— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału
2 ustawy PB i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem w/w funkcji,
— minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.
Ad. B)d):
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— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy PB i ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji,
— minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych oraz minimum na jednej robocie
budowlanej polegającej na wykonaniu kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn.
Ad. B)e):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych, w tym
rozliczenie co najmniej jednego kontraktu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Ad. B)f):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe w kierowaniu montażem minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie, która
była wyposażona co najmniej w urządzenie do rozrywania worków, układ separatorów optycznych, separator
balistyczny oraz prasę kanałową.
Ad. B)g):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe w zaprojektowaniu minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25.000 Mg odpadów komunalnych rocznie, która
była wyposażona co najmniej w urządzenie do rozrywania worków, układ separatorów optycznych oraz prasę
kanałową.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 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
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Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/03/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, POLSKA
(sala narad, I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018 r., poz. 1986). II. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z art. 25a ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). 2) zobowiązanie Innego podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika
nr 5 do IDW. 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane. 4) Dowody określające czy roboty wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane
należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone (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). 5) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego 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. 6) Dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 PLN (np. opłacona
polisa). 7) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000
000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie Wykonawcy
składane w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). 2) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności
bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
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oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - dokumenty i/lub informacje potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia. 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób
fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5) Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów winien złożyć również oświadczenia i dokumenty dotyczące
tych podmiotów (lub podmiotu), o których mowa w pkt VII.2.6) IDW (JEDZ, KRS/CEIDG, KRK). 3. Szczegółowe
zapisy dotyczące wszystkich wymaganych od wykonawcy oświadczeń i dokumentów oraz sposobów i terminów
ich składania ujęto w pkt VII.1-VII.7 IDW oraz w pkt XI.4 IDW (Część I SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

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 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści IDW, środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XVIII.1. IDW są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
4. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie 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 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5) Odwołanie wnosi się:
a) 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
b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5) i 6) wnosi się 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 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
9) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11) W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie ustawy Pzp.
5. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Pozostałe zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do sądu ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2018
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