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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511252-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Marki: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
2017/S 245-511252
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Regon: 146071277
ul. Kościuszki 46A
Marki
05-270
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Moczulska
Tel.: +48 605237968
E-mail: biuro@zamowieniapubliczne.waw.pl
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mareckieinwestycje.pl
Adres profilu nabywcy: www.mareckieinwestycje.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mareckieinwestycje.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
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Nazwa:
Budowa mareckiego centrum edukacyjno-rekreacyjnego: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w
Markach przy ul. Wspólnej - Etap I
Numer referencyjny: MIM.4.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45214200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest całokształt prac i obowiązków związanych z kompleksową realizacją i oddaniem
do eksploatacji Mudowa mareckiego centrum edukacyjno-rekreacyjnego: budowa Gimnazjum i Szkoły
Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej na działkach ew. nr 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35,
74/36, 74/37 i 35/2 z obrębu 4-03 oraz 284, 285/5, 285/6, 286/9 i 316 z obrębu 4-01 - Etap I obejmujący:
zagospodarowanie terenu wraz z zewnętrznymi obiektami sportowymi, miasteczkiem ruchu drogowego,
parkingiem i rowem odwadniającym, niezbędne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną wraz z przebudową
elementów kolidujących, budynki gimnazjum (A i B), budynek trybun i zbiornika (F), a także fragment drogi
gminnej ul. Wspólnej /kategoria obiektu budowlanego - IX/, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
zagospodarowaniem terenu, określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a także wynikających z
wiedzy technicznej.

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
45200000
45212200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Marki.
Woj. mazowieckie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Budynek A”edukacyjny - 3 kondygnacyjny: budynek mieszczący pomieszczenia dydaktyczne, zespół
żywienia i zespół biblioteczny, świetlice, szatnie oraz wszystkie pomieszczenia zapewniające komfort pracy
placówki edukacyjnej. Połączony łącznikiem z budynkiem B. Budynek A posiada charakterystyczne parametry
techniczne zawarte w zamiennym pozwoleniu na budowę - załącznik nr 11 do SIWZ.
Charakterystycznym elementem budynku jest dach składający się z dwóch obszarów tj. dach zwykły w
obszarze posadowienia central wentylacyjnych i dach zielony typu bagiennego. Budynek wyposażony jest
w szczególności w instalacje wentylacji, wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, system BMS, centrale
wentylacyjne z wymiennikami ciepła, pompy ciepła.
2. Budynek B rekreacyjno - sportowy: pełniący funkcję zaplecza sportowo-widowiskowego dla budynku
edukacyjnego. Zaprojektowany w systemie budynku pasywnego o konstrukcji żelbetowej częściowo
posadowiony na palach żwirowych. Budynek mieści kompleks basenowy, halę sportową z widownią, salę
sportów walki, salę fitness i siłownię wraz z zapleczem, dwukondygnacyjną salę widowiskową wraz ze sceną.
Wyposażony w szczególności we wszelkie instalacje, system BMS, centrale wentylacyjne i węzeł energetyczny
(kogeneracja, kocioł gazowy), jak również panele fotowoltaiczne. Dach w poszczególnych obszarach zielony
ekstensywny, zielony bagienny i zwykły. Charakterystyczne parametry techniczne zawiera Decyzja - załącznik
nr 10 do SIWZ.
3. Terenowe obiekty sportowe:

21/12/2017
S245
http://ted.europa.eu/TED

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

2/9

Dz.U./S S245
21/12/2017
511252-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/9

1) Pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, nawodnieniem, oświetleniem i elementami
lekkoatletycznymi,
2) Boisko wielofunkcyjne.
4. Budynek F:
1) Trybuna zewnętrzna,
2) Hydrofornia,
3) Zbiornik retencyjny,
4) Zbiornik p.poż..
Charakterystyczne parametry techniczne budynku F zawiera Decyzja – pozwolenie na budowę - załącznik nr 10
do SIWZ.
5. Miasteczko ruchu drogowego.
6. Zagospodarowanie terenu, w tym:
1) Place i chodniki;
2) Wewnętrzny układ drogowy i parkingowy;
3) Mała architektura;
4) Zieleń;
5) Infrastruktura naziemna i podziemna;
6) Oświetlenie terenu i obiektów sportowych;
7) Ogrodzenie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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
1.W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1
000 000 PLN (słownie: jeden milion PLN).
2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub
robót budowlanych, jak te opisane w dokumentacji Wielkość zamówień stanowić będzie nie więcej niż 30 %
wartości całkowitej zamówienia podstawowego

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W cepu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa:
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert,
b)Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, z okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - z ten okres
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli:
a) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 000 000 PLN;
W przypadku składania oferty wspólnej wystarczającym będzie, jeżeli ww. warunek będzie spełniał w całości
jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną zamierzają
łącznie wykazać spełnienie ww. warunku, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia i wykazujących łączne spełnianie warunku musi wykazać, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości min. 15 000 000 PLN;
b) W okresie ostatnich 3 lat wykazał średni roczny obrót w wysokości co najmniej 60 000 000 PLN;
W przypadku składania oferty wspólnej wystarczającym będzie, jeżeli ww. warunek będzie spełniał w całości
jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną zamierzają
łącznie wykazać spełnienie ww. warunku, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia i wykazujących łączne spełnianie warunku musi wykazać, że posiada roczny obrót w
obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, w wysokości min. 30 000 000 PLN średniorocznie;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W cepu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa:
c) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 ostatnich 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, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty zostały wykonanie należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty;
d) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 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;
e) Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy wykonawca wykazuje zasoby
innych podmiotów w celu spełnienia warunków. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni ten warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeśli:
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a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
zrealizował jako generalny wykonawca minimum:
— dwa budynki energooszczędne użyteczności publicznej o wartości minimalnej kontraktu 40 000 000 PLN
brutto każdy budynek, dla których uzyskano certyfikację LEED lub BREEAM lub równorzędne,
— jeden basen pływacki o konstrukcji niecki żelbetowej kryty o wymiarach minimalnych niecki basenowej 20,0 x
10,0 m,
— jedną halę sportową wraz z kompleksowym wyposażeniem,
— jedno boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą techniczną (m. in. system
nawadniania, oświetlenie), o wymiarach minimalnych 45,0 m x 90,0 m,
— jeden budynek użyteczności publicznej z dachem zielonym (dach odwrócony),
— jeden budynek użyteczności publicznej wyposażony w System Zarządzania Budynkiem (BMS),instalacjami
wewnętrznymi budynku w zakresie instalacji sterowania energią elektryczną, klimatyzacją, wentylacją,
ogrzewaniem.
b) Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące
kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej po 1 osobie:
— Kierownik Budowy - osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej
5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w tym doświadczenie w realizacji
na stanowisku Kierownika Budowy co najmniej dwóch budynków o wartości minimalnej kontraktu 40.000.000
PLN brutto każdy budynek, dla których uzyskano certyfikację LEED lub BREEAM lub równorzędne. Dodatkowo
doświadczenie zawodowe kierownika budowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i zostało opisane w
Rozdziale XV Doświadczenie należy opisać w formularzu ofertowym,
— Kierownik Robót Sanitarnych - osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Robót lub Budowy, oraz doświadczenie zawodowe
w realizacji na stanowisku Kierownika Robót lub Budowy co najmniej dwóch budynków o wartości minimalnej
kontraktu 40 000 000 PLN brutto każdy, dla których uzyskano certyfikację LEED lub BREEAM lub równorzędne
— Kierownik Robót Elektrycznych - osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w
pełnieniu funkcji Kierownika Robót lub Budowy oraz doświadczenie zawodowe w realizacji na stanowisku
Kierownika Robót lub Budowy co najmniej dwóch budynków o wartości minimalnej kontraktu 40 000 000 PLN
brutto każdy, dla których uzyskano certyfikację LEED lub BREEAM lub równorzędne,
— Kierownik Robót Teletechnicznych - osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
Kierownika Robót lub Budowy, oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej dwóch budynków o
wartości minimalnej kontraktu 40 000 000 00 PLN brutto każdy,
— Kierownik Robót Drogowych - wymagania zgodnie z SIWZ,
— Koordynator Architektury Krajobrazu - wymagania zgodnie z SIWZ,
— Zespół BIM - grupa osób posiadająca wykształcenie techniczne oraz doświadczenie zawodowe w zakresie
wykonania dokumentacji BIM.
Szczegółowe warunki w Rozdziale VIII SIWZ.
21/12/2017
S245
http://ted.europa.eu/TED

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

5/9

Dz.U./S S245
21/12/2017
511252-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w
określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości: 5
% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę.

III.2.3)

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

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 43 ust. 2b) pkt 1) zamieszczono wstępne ogłoszenie informacyjne.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 211-437407

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2018
Czas lokalny: 15:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2018
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego.
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 46A,
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05-270 Marki
Woj. mazowieckie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)Nnie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8
ustawy Pzp,
2) Spełniają warunek udziału określone w Rozdziale VIII SIWZ.
2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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) 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 (oryginał);
e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka Zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (oryginał);
f) Odpisu 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.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126).
3.Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być zgodna z wymaganiami SIWZ oraz ustawy.
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4.Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, musza być załączone: a)
Oświadczenia w formie Jednolitego dokumentu (JEDZ) wymienione w Rozdziale X. 1. SIWZ, b)pełnomocnictwo
do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów
rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem;
c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo
ustanawiające pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Każdemu 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 ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. 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.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej,
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6.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, zgodnie ze sposobem
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.
7.Odwołanie wnosi się w terminie:
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a)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
b)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie
internetowej- wobec treści ogłoszenia oraz wobec treści SIWZ;
c)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b)
powyżej.
8.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2017
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