
Dz.U./S S38
23/02/2018
83982-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 9

23/02/2018 S38
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83982-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 038-083982

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
NIP 774-23-69-968
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Osoba do kontaktów: Roma Trawczyńska
09-402 Płock
Polska
Tel.:  +48 243644330
E-mail: rtrawczynska@wodociagi.pl 
Faks:  +48 243644202
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wodociagi.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
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) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul.
Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Płock
Kod NUTS PL923

mailto:rtrawczynska@wodociagi.pl
www.wodociagi.pl
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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
Zadanie pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3
Maja i w ul. Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja” jest
częścią inwestycji pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum
miasta Płocka" w zakresie zlewni A.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231300

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) Części
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:

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

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN
(słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium można wnieść w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10 % ceny ofertowej brutto określone w Dziale I
Rozdział XIX SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone w SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dalej
ustawa Pzp

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

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: 1.O zamówienie publiczne mogą
ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie podlegają
wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie),
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c)zdolności technicznej lub zawodowej.
2.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
b) przesłanek fakultatywnych, o których mowa:
— w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w następującym brzmieniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
— w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp w następującym brzmieniu:
Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp nastąpi jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub
ust. 5 pkt 1, 2 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw
wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie
do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
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1. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej
specyfikacji muszą być:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
W zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
e) 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 braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
j) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone według załącznika nr 5 SIWZ.
Dokumenty, które muszą złożyć wszyscy wykonawcy do oferty to oświadczenie wstępne w formie wypełnionego
i podpisanego Formularza JEDZ, którego zasady wypełnienia określono w - Dział I Rozdział VIII SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opisane w SIWZ Dział I Rozdział VI pkt 2.2 - 2-7:
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2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują należyte
wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego w okresie ostatnich
5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
a) jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie drogi publicznej (w rozumieniu Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku)
O nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą, o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto;
b) dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej metodą tradycyjną,
każda o długości minimum 400 m i średnicy minimum 400 mm w terenie zurbanizowanym, o wartości minimum
1 500 000,00 PLN brutto.
Uwaga:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, waluty innej niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
lub,
— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt 2.2 a)musi spełniać jeden z Wykonawców (Partnerów),
b) warunek określony w pkt 2.2 b) Wykonawcy (Partnerzy) mogą spełniać łącznie.
2.3. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć
W realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (osoba będzie pełnić równocześnie funkcję kierownika
budowy), posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych.
W tym nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od terminu składnia ofert) co najmniej jednej roboty
polegającej na budowie lub przebudowie drogi publicznej.
(w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.3.1985 roku).
O nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto.
2.4. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć
W realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,
W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych
(osoba będzie pełnić równocześnie funkcję kierownika budowy), posiadającą min. 5 letnie doświadczenie
na stanowisku kierownika budowy w tym nadzorowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od terminu
składnia ofert) co najmniej dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej metodą
tradycyjną, każda o długości minimum.
400 m i średnicy minimum 400 mm w terenie zurbanizowanym, o wartości minimum 1 500 000,00 PLN
brutto.
2.5. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, osoba pełnić będzie funkcję kierownika robót,
2.6. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
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bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, osoba pełnić będzie funkcję kierownika robót,
2.7. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, osoba pełnić będzie funkcję
kierownika robót.

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
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP/FS/1/2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.3.2018 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29.3.2018 - 10:30
Miejscowość:
Płock

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

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej
na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz rozbudową ul. 3 Maja oraz
budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.
Wymieniony przedmiot zamówienia stanowi jedną z czterech części inwestycji, którą jest rozdział kanalizacji
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na terenie miasta Płocka zaplanowanej na lata 2017 -
2019. Niniejsza inwestycja obejmuje zadania:
a) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta
Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej;
b) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka w ul. 3 Maja i ul.
Pięknej;
c) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Al. F. Kobylińskiego i
w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa);
d) Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka w ul. Tysiąclecia.
Zamawiający oczekuje na otrzymanie dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, dla którego Zamawiający złożył wniosek
o dofinansowanie w III konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I Osi Priorytetowej
2014-2020 dla Działania 2.3. na wszystkie wyżej wymienione zadania.
Wartość szacunkowa poszczególnych części (wymienionych w pkt. a, b, c, d) nie przekracza kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Wartość szacunkowa całości (wszystkich części łącznie wymienionych w pkt. a, b, c, d) przekracza kwotę
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu).
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które ich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w
formie pisemnej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać
wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami,
oświadczeniami w kopercie oznaczonej jak w Dział I Rozdział XIII pkt. 5 SIWZ.
W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z
powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania
ofert. Powiadomienie.
O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej- w Dział I Rozdział
XIII pkt. 5 SIWZ. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
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Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca
składając ofertę zastrzegł oraz wykazał,
Iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega,
że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami)” i dołączone do oferty, zaleca
się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z
postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym pisemnym
wnioskiem.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu tzw. "procedury odwróconej", o
której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. W Dziale III SIWZ załączono wzór umowy na wykonanie przedmiotu
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Dział VI - Środki ochrony prawnej - ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.2.2018


