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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414821-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Roboty budowlane
2018/S 183-414821
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach
731-193-22-70
ul. św. Rocha 8
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Mondzielewski
Tel.: +48 422259010
E-mail: kmondzielewski@zec.pabianice.pl
Faks: +48 422259304
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zec.pabianice.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zec.pabianice.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

Nazwa:
Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie
wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach
Numer referencyjny: 265/TT/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji
odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych
norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach” i obejmuje wykonanie
niezbędnych prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów,
przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów gwarancyjnych, uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych
do przekazania instalacji odpylającej oraz instalacji odsiarczania i odazotowania spalin do użytkowania oraz
wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 27 360 000.00 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
45200000
45250000
45251000
45251200
45259900

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1. Montaż instalacji odazotowania spalin metodami pierwotnymi wspomaganymi metodą niekatalityczną SNCR
dla kotłów K1 i K4,
2. Budowę instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą dla kotłów K1, K3 i K4,
3 Modernizację istniejących instalacji odpylania spalin – budowa nowego stopnia odpylania spalin – filtrów
workowych,
4 Budowę wszystkich pomocniczych instalacji i obiektów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Instalacji
Oczyszczania Spalin, w tym instalacji mediów pomocniczych.
Instalacja Oczyszczania Spalin służyć ma oczyszczaniu spalin powstających w wyniku spalania paliwa i w
całym zakresie pracy obsługiwanych kotłów (K1, K3, K4) gwarantować ma osiąganie emisji do powietrza
(mierzone na kominie) na poziomach nie wyższych niż dopuszczalne wartości emisyjne określone w Dyrektywie
IED i Konkluzjach BAT.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.:
1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej w zakresie określonym w rozdziale 2.1.2.1 Programu FunkcjonalnoUżytkowego dalej również jako „PFU”, w tym opracowanie Projektów Wykonawczych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, za wyjątkiem tych posiadanych przez Zamawiającego i
załączonych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Część III SIWZ).
2. Przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji wskazanych
we Wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Część II SIWZ.
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3. Wybudowanie Instalacji Oczyszczania Spalin łącznie z obiektami i instalacjami pomocniczymi oraz
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
4. Dokonanie rozruchu całej Instalacji (w tym wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji
obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi
odbiorami: gestorów mediów, odbiorem kominiarskim, UDT, TDT, Sanepid, Straż Pożarna, PINB.
6. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
7. Świadczenie usług wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych oraz rękojmi za wady, a w szczególności
zapewnienie serwisu zamontowanych w ramach Umowy na Roboty (wraz z projektowaniem) obiektów,
urządzeń i instalacji oraz wykonanie wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów
gwarancyjnych w okresie gwarancji jakości.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z:
1. Zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – stanowiącego Część III do niniejszej SIWZ, wraz z
załącznikami,
2. Postanowieniami Wzoru Umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącego Część II SIWZ.
Klauzula informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach,
ul. św. Rocha 8, 95-200 Pabianice, tel. (42) 225 90 09, e-mail: asi@zec.pabianice.pl , zwany dalej
Administratorem.
b) Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zec.pabianice.pl Administrator w celu
należytej ochrony danych osobowych powołał Administratora Systemu Informatycznego, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: asi@zec.pabianice.pl
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty eksploatacji / Waga: 22,00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 3,00
Cena - Waga: 75,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 360 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
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: nie
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Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i
zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w 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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
co najmniej 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) (w przypadku kwot w walutach obcych liczonej
według średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - jak wyżej.
W celu udokumentowania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten składa przynajmniej jeden z nich.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. Posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
a) Co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla instalacji oczyszczania spalin obejmującą instalację
odazotowania oraz instalację odsiarczania i odpylania, zaprojektowanej dla kotła o mocy nie większej niż
50 MW, lub zestawu takich kotłów podpiętych do wspólnej instalacji oczyszczania spalin, podlegającego
lub podlegających pod wymagania Dyrektywy o emisjach przemysłowych, wraz z uzyskaniem decyzji
środowiskowej i pozwolenia na budowę; alternatywnie Zamawiający dopuszcza wykazanie dwóch oddzielnych
dokumentacji projektowych dla instalacji oczyszczania spalin – jednej obejmującej instalację odazotowania oraz
drugiej – obejmującej instalację odsiarczania i odpylania dla kotłów lub zestawu kotłów jak wskazano wyżej;
oraz
b) Co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu lub modernizacji instalacji oczyszczania spalin,
obejmującej instalację odazotowania oraz instalację odsiarczania i odpylania, zaprojektowanej dla kotła o
mocy nie większej niż 50 MW, lub zestawu takich kotłów podpiętych do wspólnej instalacji oczyszczania spalin,
podlegającego lub podlegających pod wymagania Dyrektywy o emisjach przemysłowych, przy czym w zakres
robót dotyczących odazotowania wchodziły metody pierwotne obejmujące optymalizacje procesu spalania,
dla której wartość robót wynosi min. 8 000 000 PLN netto (bez podatku VAT); alternatywnie Zamawiający
dopuszcza wykazanie dwóch oddzielnych instalacji oczyszczania spalin – jednej obejmującej instalację
odazotowania oraz drugiej – obejmującej instalację odsiarczania i odpylania dla kotłów lub zestawu kotłów jak
wskazano wyżej, przy czym suma wartości tych robót winna wynosić min. 8 000 000 PLN netto (bez podatku
VAT).
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2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:
a) Kierownik Kontraktu,
b) Projektant – Technolog, Specjalista ds. odazotowania,
c) Projektant – Technolog, Specjalista ds. odpylania i odsiarczania,
d) Kierownik Budowy,
Ze względu na brak wystarczającej ilości miejsca szczegółowy opis wymagań w odniesieniu do w/w osób został
określony w SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom wymaganych standardów dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej - jak
wyżej.
W celu udokumentowania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
a) wykazu usług – prac projektowych (w zakresie i zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do IDW)
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zaleca się, aby
wykaz wykonanych usług (prac projektowych) został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej
SIWZ.
b) wykazu robót budowlanych (w zakresie i zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do IDW)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; zaleca się,
aby wykaz wykonanych robót budowlanych został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.
c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (w zakresie i zgodnie
ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do IDW), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie realizacją
Umowy, 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;
zaleca się, aby wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi wykonawca będzie dysponować przy
realizacji niniejszego zamówienia został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Nie dotyczy.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych)przed upływem terminu składania ofert.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Wysokość zabezpieczenia będzie wynosiła 10 % wartości brutto oferty. Umowa zostanie podpisana
zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym do SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych za roboty rozliczane w okresach miesięcznych
będą Protokoły Odbioru Częściowego Robót, obejmujące zakończone elementy Robót wyszczególnione
w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, podpisane przez Kierownika Budowy i
członków komisji odbiorowej, potwierdzające wykonanie zgodnie z warunkami Umowy elementów Robót
wyszczególnionych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zaproszony do podpisania umowy
zobowiązany jest w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żądał będzie przedłożenia umowy regulującej ich współpracę,

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)

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

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Pabianice, ul. św. Rocha 8 - sala konferencyjna
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione powinny stawić się 5 minut przed otwarciem ofert.

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:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SIWZ):
a) Wykaz Cen sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 1A do SIWZ.
b) Opis techniczno-technologiczny sporządzony zgodnie z zestawem wymaganych informacji określonych w
Załączniku nr 1B do SIWZ.
c) Wykaz Parametrów Gwarantowanych sporządzony w oparciu o formularz określony w Załączniku nr 1C do
SIWZ.
d) Oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). Wzór jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz.
UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została również w Załączniku nr 2 do SIWZ
e) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO (w zakresie i zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w sekcji VIII pkt. 2.12, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w
Rozporządzenia Min. Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 27.7.2016),
tj.w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej - wskazanych w §2 ust. 2 pkt. 3, oraz w odniesieniu do
zdolności technicznej i zawodowej wskazanych w §2 ust. 4 pkt. 1) i 10).
W celu wykazania braku przesłanek powodujących wykluczenie z postępowania – na wezwanie Zamawiającego
Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wskazanych w §5 pkt. 1-10) w/w Rozporządzenia. Zamawiający
dopuszcza dokumenty równoważne określone w §7 i 8 w/w Rozporządzenia. Forma oraz język składanych
dokumentów została określona w §14 -16 Rozporządzenia.
Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem
oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy, podwykonawców, które
powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
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Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp,
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp trybie i na
warunkach określonych w ust. 7-10 cytowanego artykułu ustawy.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
dotyczące wymagań wobec Wykonawców zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie
internetowej zamawiającego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22/09/2018
S183
https://ted.europa.eu/
TED

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

8/9

Dz.U./S S183
22/09/2018
414821-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/9

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 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 opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2018
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