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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200148-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi usuwania oblodzeń
2018/S 089-200148
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31
017511575-00090
ul. Boh. Westerplatte 31
Zielona Góra
65-950
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Tel.: +48 683271068
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Faks: +48 683253468
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami krajowymi

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

Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad
oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli sezon zimowy 2018/2019
Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90630000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli sezon zimowy 2018/2019.
W zakres usług obejmuje m.in.:
— działania organizacyjno-techniczne realizowane przez drogową służbę liniową lub przedsiębiorstwa
wykonawcze,
— przygotowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej, przy czym przez usuwanie rozumie się również
zapobieganie,
— działania profilaktyczne w tym np. osłonę dróg przed zawiewaniem, obsługę meteorologiczną, itp.,
— usuwanie śniegu z dróg,
— usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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
90620000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i autostrad
Oddział w Zielonej Górze Rejon w Nowej Soli sezon zimowy 2018/2019.
W zakres usług obejmuje m.in.:
— działania organizacyjno-techniczne realizowane przez drogową służbę liniową lub przedsiębiorstwa
wykonawcze,
— przygotowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej, przy czym przez usuwanie rozumie się również
zapobieganie,
— działania profilaktyczne w tym np. osłonę dróg przed zawiewaniem, obsługę meteorologiczną, itp.,
— usuwanie śniegu z dróg,
— usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika utrzymania zimowego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zagrożenia na drodze / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2018
Koniec: 30/04/2019
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

3/9

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:
Informacje dodatkowe:
1.Podstawy wykluczenia:
a) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę (Wyk.), w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający (Zam.) wykluczy
Wyk. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp (szczegóły w SIWZ: www.gddkia.gov.pl)
b) Wykluczenie następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wyk.
2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wyk.:
— nie podlega wykluczeniu,
— spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ośw. Wyk. zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zg. ze wzorem standardowego formularza określonego w rozp. Wykonawczym KE wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zam. jest dostępny na
stronie internetowej Zam. w miejscu zamieszczenia SIWZ. Uwaga. Środkiem służącym złożeniu JEDZ przez
Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.(szczegóły w SIWZ).
W zakresie 2.1.
a) tiret 2 Wyk. może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji alfa cz. IV JEDZ składając oświadczenie
ogólne, że spełnia warunki udziału w postępowaniu;
b) JEDZ dla Wyk. wspólnie ubiegających się o zam. a także dla podm. na zdolnościach lub sytuacji których
polega;
c) Zobowiązania, w przypadku gdy Wyk. polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
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postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;
e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba, że Zam. może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wyk.wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
2.2. Wyk.,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wyk. może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2.3. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu dokumenty, o których mowa
w pkt. III.1.3);
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu – oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1) (tylko w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp),2),
3), 4), 5), 6), 9) bądź (dot. Wyk. mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub osoby mają
siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) w § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w
sprawie dokumentów, jakich może żądać zam. od wyk. w postęp. o udz. zamów. w odpowiednim zakresie.
Szczegółowy opis skł. dok.zawarty jest w SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dotyczy III.1.3) – ciąg dalszy warunku – Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
przez zimowe utrzymanie drogi rozumie się wykonywanie usług w zakresie odśnieżania, zapobiegania
powstawania śliskości, likwidowanie śliskości na drodze (okres z przedziału od października do kwietnia).
Nie dopuszcza się łączenia funkcji ww. osób.
Minimalne warunki dotyczące sprzętu do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będą
dostępne urządzenia techniczne, spełniające określone wymagania:
I. Samochód ciężarowy o ładowności min. 10 Mg pod solarkę i pług, minimalna liczba jednostek: 7;
II. Samochód ciężarowy o ładowności min. 14 Mg pod solarkę i pług, minimalna liczba jednostek: 3;
III. Samochód samowyładowczy o ładowności min. 10,0 Mg pod pług, minimalna liczba jednostek: 2;
IV. Równiarka z lemieszem gumowym, minimalna liczba jednostek: 2;
3

V. Ładowarka o pojemności łyżki min. 0,60 m , minimalna liczba jednostek: 1;
3

VI. Ładowarka duża o ładowności od 4 do 6 m , minimalna liczba jednostek: 1.
Uwaga: wszystkie nośniki muszą spełniać normę emisji spalin min. EURO IV.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
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a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 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 albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który
wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 2 zadania (w przedmiocie
zimowego utrzymania dróg klasy GP utrzymywanych w II standardzie ZUD lub wyższym) o wartości usług
świadczonych w okresie jednego sezonu zimowego minimum 700 000,00 PLN brutto. Za zadanie Zamawiający
będzie rozumiał jeden sezon zimowy (październik – kwiecień).*Uwaga – Usługi mogą być wykonywane
w ramach jednego zamówienia długoterminowego rozliczanego etapami, np. Wykonawca zawarł umowę
w przedmiocie zimowego utrzymania dróg na okres 3 lat i w ramach umowy wykonuje sezonowo usługę
zimowego utrzymania dróg – etap, który rozliczany jest po każdym sezonie zimowym. Wówczas każdy z etapów
należy rozumieć jako 1 zadanie o ile wartość i przedmiot odpowiada opisanemu warunkowi. Wartości podane
w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego
niniejszego postępowania. Jako wykonanie należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Protokołu odbioru prac lub równoważnego dokumentu po zakończeniu danego sezonu zimowego.
Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji
osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będą
dostępne osoby na każdą funkcję wymienioną poniżej, spełniające określone wymagania:
I. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik utrzymania zimowego Ilość osób: 1. Doświadczenie i
kwalifikacje: Wskazana osoba musi posiadać doświadczenie w koordynowaniu/kierowaniu przez co najmniej
jeden sezon pracami przy zimowym utrzymaniu dróg ZUD (październik – kwiecień) na drogach klasy GP (lub
wyższej).
II. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Operator zespołu posypywarki i pługa. Ilość osób: 10.
Doświadczenie i kwalifikacje:

09/05/2018
S89
http://ted.europa.eu/TED

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

5/9

Dz.U./S S89
09/05/2018
200148-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

1) posiadanie prawa jazdy kategorii wymaganej do obsługiwanego sprzętu oraz znajomości dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu;
2) Wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie w wykonywaniu przez co najmniej 2 sezony prac przy
zimowym utrzymaniu dróg ZUD (październik – kwiecień) na drogach klasy GP (lub wyższej).
III. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Operator pługa Ilość osób: 2. Doświadczenie i kwalifikacje:
1) posiadanie prawa jazdy kategorii wymaganej do obsługiwanego sprzętu oraz znajomości dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu;
2) Wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie w wykonywaniu przez co najmniej 2 sezony prac przy
zimowym utrzymaniu dróg ZUD (październik – kwiecień) na drogach klasy GP (lub wyższej).
IV. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Operator równiarki Ilość osób:
2. Doświadczenie i kwalifikacje:
1) posiadanie prawa jazdy kategorii wymaganej do obsługiwanego sprzętu oraz znajomości dokumentacji
techniczno- ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu;
2) Wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie w wykonywaniu przez co najmniej 2 sezony prac przy
zimowym utrzymaniu dróg ZUD (październik – kwiecień) na drogach klasy GP (lub wyższej).
V. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Operator ładowarki Ilość osób: 2. Doświadczenie i kwalifikacje:
1) posiadanie prawa jazdy kategorii wymaganej do obsługiwanego sprzętu oraz znajomości dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu;
2) Wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie w wykonywaniu przez co najmniej 2 sezony prac przy
zimowym utrzymaniu dróg ZUD (październik – kwiecień) na drogach klasy GP (lub wyższej).
c.d. warunku w III.1.2)
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarte w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Istotne dla stron postanowienia umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 09:40
Miejsce:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze 65-950 Zielona Góra ul. Bohaterów
Westerplatte 31.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zam. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Zam. nie przewiduje aukcji elektronicznej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Wyk. jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN
4. Oferta sporządzona musi być w jęz. polskim.
5. Uwaga do punktu IV.2.6. Termin wynosi 60 dni.
6. Uwaga do punktu II.2.5.:
6.1 Kryterium „Doświadczenie Kier. utrzymania zimowego”
Ocena w ramach tego kryt. będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru Form. nr
2.2.: „Informacje dot. doświadczenia Kierownika utrzymania zimowego”. Dokument ten winien zawierać wykaz
zadań, polegających na pełnieniu funkcji koordynatora//kierownika utrzymania zimowego przez co najmniej
jeden sezon pracy przy ZUD (październik – kwiecień) na drogach klasy GP (lub wyższej). Liczba punktów w
kryterium: doświadczenie w realizacji 1 zadania – 0 pkt; Doświadczenie Kierownika utrzymania zimowego:
doświadczenie w realizacji 2 zadań – 10 pkt; Doświadczenie Kierownika utrzymania zimowego: doświadczenie
w realizacji 3 zadań – 20 pkt.
6.2 Kryterium „Czas reakcji” (CR):W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny czasu reakcji na
zagrożenia na drodze w postaci gołoledzi lub ciągłych opadów śniegu lub innego niekorzystnego zjawiska
związanego z warunkami zimowymi Wykonawcy od przyjęcia do realizacji zgłoszenia.W ramach oceny Komisja
Przetargowa przyzna: 0 pkt. za podjęcie działań na drodze przez Wykonawcę w czasie zgodnym z OPZ (60
min.). 10 pkt. za podjęcie działań na drodze przez Wykonawcę w czasie krótszym o 10 minut niż wymaga
Zamawiający w OPZ (50 min.). 20 pkt. za podjęcie działań na drodze przez Wykonawcę w czasie krótszym o 20
minut niż wymaga Zamawiający w OPZ (40 min.).
7. Wyk. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
Zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
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10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
Podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.1.1) 2.3 (uwaga: w przypadku ppkt. a) – odpowiednio do
udostępnianych zasobów).
11. Wyk. mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wyk.
wykazują zgodnie z pkt III.1.3) Ogło.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez Wyk., oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.1.1) 2.1.
Ogło. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez Wyk. oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.1.1) 2.2 składa każdy z Wykonawców.
14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez Wyk. są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego
złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.1.1) 2.3 Ogło., przy czym dokumenty i oświadczenia
o których mowa w pkt. a) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie
warunku, dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. b) składa każdy z nich.
15. Dopuszcza się zmianę Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Projekcie Umowy – SIWZ Tom II
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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
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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. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.5.2.Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawyPzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2018
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