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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238978-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Dęblin: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2012/S 143-238978

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3
Osoba do kontaktów: Barbara Kontak
08-530 Dęblin
POLSKA
Tel.:  +48 818830590-12
E-mail: jrp@mzgk.pl
Faks:  +48 818801851
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzgk.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:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3 Sekretariat, pok. nr 2
08-530 Dęblin
POLSKA
Tel.:  +48 818830103
E-mail: mzgk@mzgk.pl
Faks:  +48 818801851
Adres internetowy: www.mzgk.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238978-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:jrp@mzgk.pl
http://www.mzgk.pl
mailto:mzgk@mzgk.pl
www.mzgk.pl
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Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie miasta Dęblin w ramach kontraktu
nr II projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę
na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Dęblin, Powiat Rycki, Województwo Lubelskie, Polska.
Kod NUTS PL315

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej, magistrali
i sieci wodociągowej w ramach Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków
oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego wymienionymi w części 3 SIWZ.
Miejsce realizacji robót: miasto Dęblin.
W podziale na zadania, zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 – Budowa magistrali wodociągowej do osiedla Lotnisko i sieci wodociągowej.
W tym:
— wymiana istniejących rurociągów stalowych Dn 400 na PE Dn 315, L= 362 m metodą bezwykopową,
— budowa magistrali wodociągowej z rur PE Dn 250 mm, L = 4355 m metodą przewiertu sterowanego,
— wymiana wodociągu z rur żeliwnych Dn 200 mm na rurociąg z rur PE Dn 200 mm, L = 317 m metodą
krakingu,
— wymiana rurociągów azbestocementowych Dn 100 na wodociąg z rur PE Dn 110 mm, L = 763 m metodą
krakingu,
— budowa lokalnej sieci wodociągowej z rur PE Dn 110 mm, L = 182 m metodą przewiertu sterowanego.
Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin – osiedle Jagiellońskie
i Centrum – Etap II, zad. 1 (kanalizacja sanitarna w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatraczna,
Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka (odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej), Leśki, Krótka,
Staromiejska).
W tym:
— budowa kolektorów podciśnieniowych z rur PE Dn 90-225 mm o łącznej długości 9 023 m,
— budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej długości 5 151 m,
— wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych,
— uzupełnienie wyposażenia stacji podciśnieniowej,
— wykonanie układu zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy stacji podciśnieniowej.
Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin – Etap II, zad. 2 (kanalizacja
sanitarna w ulicach: 1-go Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1-go Maja do ul.
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Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna.
W tym:
— budowa kolektorów podciśnieniowych z rur PE Dn 90-280 mm o łącznej długości 3 542 m,
— budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PCV Dn 160-200 mm o łącznej długości 1 489 m,
— wykonanie systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych.
Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stawy – Etap I rurociąg tłoczny w ul. Stawskiej (odc. od ul.
1-go Maja do ul. Jagiellońskiej).
W tym:
— budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PEHD Dn 250 mm o łącznej długości 30 m,
— budowa rurociągu tłocznego z rur PE Dn 180 mm o łącznej długości 546 m.
Szczegółowy zakres robót zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część 3 SIWZ) oraz załączona do SIWZ:
dokumentacja projektowa – załącznik nr 3a do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- załącznik nr 3b do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 3c do SIWZ – stanowi element pomocniczy do
obliczania ceny oferty.
Informacje dodatkowe:
1) Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o
odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2) Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i
innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek
sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.
3) Wykonawca zapewni usuwanie powstałych odpadów w sposób spełniający wymogi ustawy o odpadach z
dnia 27.4.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
4) Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, przedmiarach robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie
wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności
określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zastosowane materiały i
urządzenia kanalizacyjne muszą współpracować z istniejącym układem kanalizacji podciśnieniowej (technologia
ISEKI) i być kompatybilne z istniejącym systemem sterowania, automatyką, oprogramowaniem oraz systemem
monitorującym. Ciężar udowodnienia zachowania tych parametrów spoczywa na wykonawcy.
5) UWAGA: dla Zadania nr 2 i Zadania nr 3, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (odcinki od ostatniej studni do
budynków) nie jest realizowane w ramach niniejszego projektu. Również koszt ich wykonania nie jest wliczony
w ogólne koszty realizacji przedsięwzięcia. Przy sporządzaniu kalkulacji ceny oferty nie należy wyceniać
przyłączy, które są ujęte w dokumentacji i przedmiarach robót w dziale kosztów niekwalifikowanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45230000, 45231000, 45231300

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia została ustalona zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmian.). Zamówienie jest częścią większego
zamówienia na wykonanie robót budowlanych na sieciach wod.-kan. w Dęblinie, z których każda robota
będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość robót budowlanych na sieciach wod.-
kan. w Dęblinie przekracza kwotę 5 000 000,00 EUR, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 282 poz. 1649) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 5 000 000,00 i 10 000 000,00 EUR

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
Rozpoczęcie 15.10.2012. Zakończenie 15.5.2014

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 200 000,00 PLN
(słownie:dwieście tysięcy zł i 00/100).
2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w Formularzu Oferty.
3) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały i
wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków
oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin", który jest współfinansowany ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy. Formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie
ryczałtowe. Rozliczenie będzie następować sukcesywnie na podstawie faktur częściowych składanych nie
częściej niż raz w miesiącu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę Wykonawców -
przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Umowa ta musi zawierać w swojej treści opis
przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

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

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają jednocześnie wszystkie warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - szczegółowe warunki oraz informacja o wymaganych dokumentach
zostały określone w pkt. III.2.3) Ogłoszenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- szczegółowe warunki oraz informacja o wymaganych dokumentach zostały określone w pkt. III.2.3)
Ogłoszenia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - szczegółowe warunki oraz informacja o wymaganych dokumentach
zostały określone w pkt. III.2.2) Ogłoszenia.
Każdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich
Wykonawców, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 uPzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do
reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich),
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
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wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 podpunktach 2, 3, 4, 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione
zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt.5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 uPzp
3.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3 lit. a i c oraz ppkt. 3.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa w ppkt. 3 lit. b powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt. 3 oraz w ppkt. 3.1, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt.
3.2 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
uPzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień
składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp oraz brak
podstaw do wykluczenia z powodu niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w pkt. 10 IDW.
Jeżeli oferta wspólna złożona przez 2 lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym
postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej,
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp (sytuacji
ekonomicznej i finansowej), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b uPzp, wymaga się przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający przeliczy te waluty na PLN, przyjmując jako kurs przeliczeniowy waluty średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl.
Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za
zgodność z oryginałem”.

http://www.nbp.pl


Dz.U./S S143
27/07/2012
238978-2012-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/14

27/07/2012 S143
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/14

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają jednocześnie wszystkie warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy w
wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co
najmniej 2 000 000,00 PLN.
W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i
doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę
wspólną), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty
wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW (Wykonawcy
składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz), a także dołączyć oświadczenie Wykonawcy,
że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający przeliczy te waluty na PLN, przyjmując jako kurs przeliczeniowy waluty średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
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Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl.
Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za
zgodność z oryginałem”.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają jednocześnie wszystkie warunki
dotyczące:
1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej:
— jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN brutto, których
przedmiotem była budowa lub przebudowa sieci lub magistrali wodociągowej, w ramach którego wykonano
odcinek o długości minimum 1 000 m z rur PE o średnicy nominalnej co najmniej 250 mm metodą przewiertu
sterowanego oraz,
— jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN brutto, których
przedmiotem była budowa systemu kanalizacji podciśnieniowej.
(W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy mogą spełniać łącznie).
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
a) Kierownik budowy:
— posiadający minimum 5 lat doświadczenia (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi, do dnia składania ofert) w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót) przy realizacji robót budowlanych dotyczących budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnej i/lub
sieci wodociągowej,
— posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi,
bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
b) Kierownik robót sanitarnych:

http://www.nbp.pl
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— posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi,
bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
(W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy mogą spełniać łącznie).
Personel Wykonawcy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub Wykonawca zapewni tłumacza/y
dla zapewnienia właściwej komunikacji.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

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
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
271.1/JPR/OP/HR/2012

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
4.9.2012 - 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.



Dz.U./S S143
27/07/2012
238978-2012-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11/14

27/07/2012 S143
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11/14

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: 4.9.2012 - 11:00
Miejscowość:
Dęblin, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (Oczyszczalnia Ścieków)
przy ul. Mickiewicza w Dęblinie, pok. nr 213.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach
Projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemy odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie
aglomeracji Dęblin" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania całości zamówienia: 15.5.2014. Termin rozpoczęcia realizacji zadania uzależniony jest od
terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
2) Zamawiający wymaga wykonania:
— zadania nr 1 (magistrala wodociągowa i sieci wodociągowa do os. Lotnisko) do 30.6.2013 r,
— budowy odcinka kanalizacji podciśnieniowej w ul. Ogrodowej jednocześnie z budową magistrali
wodociągowej w tej ulicy,
— zadania nr 4 (rurociąg tłoczny w ul. Stawskiej) jednocześnie z budową kanalizacji podciśnieniowej w tej
ulicy,
— kanalizacji podciśnieniowej: kolektor KP-4 – kanalizacja w ul. Przechodniej i na terenie targowiska
miejskiego, kolektor KP-2 – odcinek od stacji podciśnieniowej do ul. Przechodniej i kanalizacja w ul.
Przechodniej, kolektor KP-1 – odcinek kanalizacji w ul. Przechodniej do 30.4.2013 r.
3) Adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mzgk.pl
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane
będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 uPzp 3) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 uPzp, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej
Zamawiającego w części przewidzianej dla przetargów.
5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku:

www.mzgk.pl
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a) urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
c) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu,
urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, pod warunkiem zamiany na
materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak
te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz pod warunkiem nie zwiększania ceny,
d) Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany personelu nadzorującego budowę w następujących
przypadkach:
— śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji,
— nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy,
e) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany personelu nadzorującego budowę jeśli uzna, że nie
spełnia on w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy,
f) w przypadku zmiany określonej w ppkt d) i e) nowa osoba będzie posiadała uprawnienia w nie mniejszym
zakresie niż osoba wskazana w ofercie,
g) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych robót, jak również
zmiana Podwykonawcy, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego Podwykonawcy.
6) Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia robót w przypadku:
a) zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego,
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,
c) zagrożenia tąpnięciami, wybuchem, niewypałami i niewybuchami,
d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
e) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach
projektowych - jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
g) zaistnienia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie,
h) zmian terminów wynikających z umowy o dofinansowanie,
i) zlecenia Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania robót budowlanych dodatkowych w rozumieniu
przepisu art. 67 uPzp, mających wpływ na termin wykonania zadania podstawowego,
j) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na
realizację zamówienia publicznego,
k) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego
wymienionymi w pkt. 2 okolicznościami.
Wykonawca może wnioskować o zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego, w przypadku wystąpienia
okoliczności mających wpływ na przebieg i tempo ich wykonania w stosunku do pierwotnie zakładanych.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy
jest podpisanie sporządzonego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. Protokół
konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 uPzp
2) 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. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 uPzp
4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w uPzp dla tej czynności.
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. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, 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:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się 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 publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI uPzp „Środki ochrony
prawnej", art. od 179 do 198 uPzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.7.2012

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

