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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141603-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Suwałki: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2018/S 064-141603
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Suwałki
790671030
ul. Mickiewicza 1
Suwałki
16-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ceckowska
Tel.: +48 875628272
E-mail: zp@um.suwalki.pl
Faks: +48 875628098
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.suwalki.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza
Numer referencyjny: ZP.271.27.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45110000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

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
45315100
45248000
45233222
45246500
45233000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Suwałki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.
2. Zamówienie obejmuje:
a) budowę elementów zagospodarowania w zakresie:
— robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
— robót ziemych wraz z wymianą gruntu nienośnego na kruszywo o nośności G1,
— budowy ciągów chodników z kostki betonowej, płyt betonowych, kostki kamiennej nawierzchni żwirowej,
— budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej,
— budowy oświetlenia terenu z iluminacją oraz liniami zasilającymi,
— wykonanie zieleń oraz dostawa i montaż elementów małej architektury /ławek, koszy na śmiecie, stojaków na
rowery, tablic informacyjnych itp./.
b) regulacja brzegów rzeki z umocnieniem podstawy skarp:
— odmulenie dna rzeki na odcinkach zgodnie z dokumentacja techniczną,
— umocnienie dna i brzegów rzeki narzutem kamiennym na odcinkach zgodnie z dokumentacja techniczną,
— umocnienie brzegów rzeki po obu stronach z gabionów na odcinkach zgodnie z dokumentacja techniczną,
— umocnienie stopy i skarp po obu stronach rzeki w postaci palików drewnianych i faszyny, z obsianiem skarp
rzeki trawą, od km 69+850 do km 70+825.
c) nabrzeże rekreacyjne i slip dla kajaków:
Nabrzeże rekreacyjne składające się z ścianki szczelnej stalowej, na jej koronie żelbetowy oczep 75x25 cm
z betonu C25/30. na oczep nałożony prefabrykat żelbetowy stanowiący wierzchnia warstwę nabrzeża. Za
nabrzeżem siedziska i schody terenowe w postaci gabionów ułożonych na warstwie chudego betonu, przykryte
płytami z drewna kompozytowego. Długość nabrzeża 58,1 m.
Slip dla kajaków – element pomostu o konstrukcji drewnianej posadowionej na palach drewnianych o średnicy
15 cm i długości 3,1 do 4 m. Do głowic pali mocowane belki drewniane, na których posadowiono właściwy
pokład drewniany z desek pomostowych 292x20x4 cm.
d) przepławka dla ryb i remont jazu:
— roboty rozbiórkowe,
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— roboty ziemne wraz z wykonaniem tymczasowego kanału obiegowego na potrzeby wykonywanych robot ze
wszelkimi robotami towarzyszącymi i niezbędnymi uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami,
— wykonanie po wschodnie stronie jazu ściany oporowej o długości 3,2 m,
— wykonanie konstrukcji żelbetowej rynny i komór przepławki z betonu hydrotechnicznego C25/30, obłożonego
wykładziną kamienną,
— rozbudowa niecki wypadowej jazu,
— remont istniejącego jazu.
e) kładka dla pieszych i rowerów – ustrój o schemacie wolnopodpartym o konstrukcji w postaci rusztu na
belkach stalowych. Podpory w formie monolitycznych przyczółków ze skrzydłami podwieszonymi. Posadowienie
bezpośrednie w obudowie ze ścianek szczelnych. Długość obiektu z podporami 14,85 m, szerokość 4,95
m. Poszycie kładki z desek kompozytowych drewnopodobnych. Wykonanie projektu warsztatowego i
montażowego wraz z dostawą i montażem balustrad stalowych o zmiennej płaszczyźnie szczelinek z
wypełnieniem elementami drewnopodobnymi, zgodnie z częścią architektoniczną projektu.
3. Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:
a) SIWZ;
b) Dokumentacja projektowa;
c) SST;
d) Przedmiar robót (formularz cenowy) załącznik nr 2;
e) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie: ścinanie mechaniczne i ręczne drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne, ustawianie obrzeży, krawężników, układanie nawierzchni, wykonanie trawników, sadzenie drzew
i krzewów, układanie kabli, rur osłonowych, ochronnych, betonowanie, deskowanie, przygotowanie i montaż
zbrojenia, wbijanie pali, wykonanie izolacji, wykonanie konstrukcji i poszycia pomostu.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w
dokumentacjiprojektowej.
5. Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podaneprzykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogąbyć zastąpione
przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp,
należy do Wykonawcy.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane
przezniego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
7. Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego
przezZamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
odpowiedniedokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty,dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
że są onerównoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
8. Wykonawca z chwilą przystąpienia do robót zobowiązany jest wykonać i zamontować 1 tablicę
informacyjną,a po zakończeniu realizacji robót 1 tablicę pamiątkową. Tablice należy wykonać zgodnie z
wytycznymi wzakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach projektuRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
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9. Projekt i treść tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp, unieważnienia każdej zczęści
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej któreZamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane.
11. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego
ProgramuOperacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
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
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 11. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert:
Cena - 60 %.
Gwarancja i rękojmia - 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez
Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:
a) należyte wykonanie w szczególności wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, jednego zadania polegającego na budowie, remoncie, przebudowie
lub rozbudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN;
b) dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie
zostaną im powierzone tj.:
a. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności mostowej,
c. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,
c. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2017 poz. 1332 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza
się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach,
na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
2016 r. poz. 65).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących
sytuacji technicznej lub zawodowej:
a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.7.2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, 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.
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b. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 4 do SIWZ).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę
należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. Cena ryczałtowa oferty winna
obejmować pełny zakres robót określony w zamówieniu i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, SST i formularzami
cenowymi.
Faktura płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami
rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny realizacji całkowitego zamówienia.
Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie
dotyczącymniezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio
zmodyfikowane,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składkina ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
d) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o
ilestały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególnościdotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w
ramachzamówienia podstawowego,
• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dlazamawiającego,
• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą one wycenione wg następujących zasad:
- w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza cenowego, w
przypadkuich braku wskaźników cenotwórczych: robocizna – 13,70 zł, koszty pośrednie – 60% od R+S, Zysk
-10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż średnie ceny Sekocenbud.
2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów
okompetencji zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz
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właścicieligruntów pod inwestycji lub osób indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do
uniknięciaprzez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp.warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane
po zawarciuumowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy
maksymalnie oczas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub
uzgodnienia,
b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych
wdanych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwoleń,uzgodnień itp.,
c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
zprzyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez podmiot,
któremuprzysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość,
2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót
naterenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie
wykonaniarobót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrożenia, jeślikonieczność polecenia wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
3) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie
robót,w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi
przepisami,wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie niejest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) siły wyższej, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe
doprzewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec mimo
dochowanianależytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę,
zamachterrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk,
6) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów,
7) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemożliwiającychprowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,
8) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególnościistnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
9) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonaniaprzedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień
dodatkowych, którewstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymilub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lubusunięcia tych kolizji,
10) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede
wszystkim,konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej
wykonaniai odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminuzakończenia robót,
11) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawnionyorgan lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
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4. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązańtechnicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych w
szczególności:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniemzamówienia,
b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązańtechnicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą
miałyznaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na
postęptechniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lubmateriałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowiąjednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - 2019 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 31.10.2019 r.,
w tym budowa przepływu dla ryb i remont jazu – do 30.6.2019 r.
III.2.3)

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

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pok. 137.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców,
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada,czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 359). Wadium wnoszone
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao
S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 15.5.2018 r. do godz. 10:00 (decyduje termin
wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Budżetu i Finansów,
w pokoju nr 147, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert.
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zw. JEDZ) którego wzór określa standardowy formularz określony w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim
wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, to jest
zobowiązany wypełnić część II sekcję D - JEDZ, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
JEDZ w α części IV formularza wymaga złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wypełnia dalszych pól odnoszących się do szczegółowych
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Tym samym, Wykonawca nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza.
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl/
Przetargi_sekcja/przetargiw2018r/aktualne2018 informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie
wraz z ofertą.
Zamawiający zgodnie z art. 36a ustawy Pzp. dopuszcza wykonanie części zamówienia przy udziale
podwykonawców.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
i8 Pzp tj.
- w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z pźn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, którypo ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nieprzewiduje 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 (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz.2344 z późn. zm.).
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanieZamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3
ustawy (brakpodstaw do wykluczenia):
a.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego
dokumentupotwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentupotwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwegoorganu;
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d. odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
napodstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
f.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania
się o zamówienia publiczne;
g.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawiez dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłat lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składadokumenty zgodnie z przepisami 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, poz. 1126).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów o których mowa wyżej:
a. pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albodokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (dokument wystawiony nie
wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
b. pkt b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, (dokument wystawiony niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert)- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcyprzed upływem terminu składania ofert)
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje
sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejscezamieszkania tej osoby.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócićsię do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lubmiejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczącychtego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającejmiejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wyżej wpkt. a,
składa dokument, o którym mowa w ust. 2 lit a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
31/03/2018
S64
http://ted.europa.eu/TED

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

11 / 14

Dz.U./S S64
31/03/2018
141603-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 14

6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
siętakich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lubgospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może
zwrócićsię do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
oudzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów.
a. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonychw art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z
ofertą,zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacjizamówienia.
b. Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówieniapublicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
robotybudowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
c. Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale.
d. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarniez podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającegopowstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
e. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na
zdolnościachlub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający
żąda odwykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących braku podstaw
dowykluczenia.
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:
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1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1579
późn. zm.).
2. 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 przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. 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.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 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.
9. 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 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.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej
ze stron.
16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
późniejniż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni,
żewykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w
przeciwnymrazie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może
wydać naposiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.
17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościamii
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.
186ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
18. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 13 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochronyprawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawieart. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
19. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
21. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
22. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z
jejwniesieniem.
23. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawieraćoznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, atakże wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
24. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzać żądania odwołania
aniwystępować z nowymi żądaniami.
25. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
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:
28/03/2018
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