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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596178-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kroczyce: Roboty budowlane
2019/S 243-596178

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kroczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: PL6492289505
Adres pocztowy: ul. Batalionów Chłopskich 29
Miejscowość: Kroczyce
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 42-425
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Masiarek i Ewa Kaziród-Kula
E-mail: zp2@kroczyce.pl 
Tel.:  +48 343152150
Faks:  +48 343152150
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kroczyce.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gwkroczyce.peup.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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:
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kroczyce – etap II

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zp2@kroczyce.pl
http://www.kroczyce.pl
https://gwkroczyce.peup.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce. Zamówienie obejmuje
kontynuację działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce, w tym:
— budowę kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: częściowo Marianka, Kopernika, Topolowa, Jurajska i
częściowo Kościuszki, które zostaną podłączone do wykonanego w latach 2017–2018 r. I etapu,
— budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego końcówkę wodociągu w ulicy Jurajskiej z ulicą Topolową na
odcinku, gdzie występuje jej brak.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 874 744.19 PLN

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
45100000
45231300
45232423
45233140
45310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Kroczyce

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego ulice:
częściowo Marianka, Kopernika, topolowa, Jurajska i częściowo Kościuszki, które zostaną podłączone do
wykonanego I etapu.
W ramach zamówienia przewidziana jest do wykonania kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, ciśnieniowa
oraz przyłącza kanalizacyjne do pierwszej studni na posesji. Uwidocznione w dokumentacji przyłącza od
pierwszej studni do budynku lub zbiornika bezodpływowego nie są ujęte w zakresie robót i będą wykonywane
staraniem właściciela danej posesji.
Nadto zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jurajskiej wraz z przyłączami
zakończonymi studniami wodomierzowymi.
Zakresem rzeczowym zamówienia objęte są:
— kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm i długości – 3 367,60 mb,
— kanalizacja tłoczna o średnicy 90 mm i długości – 712,20 mb,
— kanalizacja ciśnieniowa o średnicy 50 mm i długości – 60,00 mb,
— kanalizacja ciśnieniowa o średnicy 40 mm i długości – 132,40 mb,
— przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o średnicy 160 mm i długości – 839,60 mb,
— przepompownie sieciowe w ilości – 1 szt.,
— przepompownie przydomowe w ilości – 7 szt..
Łącznie do wykonania jest 135 przyłączy domowych grawitacyjnych i ciśnieniowych;
— sieć wodociągowa o średnicy 125 mm i długości – 560,0 mb,
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— przyłącza wodociągowe o średnicy 40 mm i długości – 309,50 mb.
Łącznie do wykonania jest 37 szt. przyłączy wodociągowych;
Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1 200 mm a na
przyłączach studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w
zasuwy odcinające, hydranty podziemne zasuwy dla przyłączy domowych oraz studnie wodomierzowe.
Zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni dróg gminnych po wykonanych robotach a w szczególności:

— odtworzenie nawierzchni dróg tłuczniowych wraz z podbudową ok. 2 350 m2,

— odtworzenie podbudowy pod drogi asfaltowe ok. 11 950 m2,

— odtworzenie nawierzchni asfaltowych ok. 11 950 m2.
Kanalizacja wzdłuż drogi krajowej [ul. Kościuszki] prowadzona jest poza pasem drogowym.
W drogach gminnych o nawierzchni tłuczniowej zostanie wykonana podbudowa jak dla dróg KR2 na szerokości
wykopu oraz nawierzchnia [warstwa górna] na całej ich szerokości. W drogach gminnych o nawierzchni
asfaltowej zostanie wykonana podbudowa jak dla dróg KR2 na szerokości wykopu wraz z uzupełnieniem
podbudowy na pozostałej szerokości oraz warstwy asfaltu na całej ich szerokości. Odtworzenie dróg w warstwie
górnej [tłuczeń lub asfalt] na całej szerokości związane jest z małą ich szerokością oraz zwartą zabudową w
związku z czym przejścia poprzeczne dla przyłączy występują bardzo gęsto.
Zadanie w zakresie kanalizacji sanitarnej posiada pełną dokumentację budowy 4 etapów. W ramach niniejszego
zamówienia budowany będzie ostatni – II etap kanalizacji.
Etap I został zrealizowany w latach 2017–2018. Aktualnie trwa realizacja III i IV etapu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/07/2021
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:
WND-RPSL.05.01.01-24-069F/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w formie JEDZ.W celu
potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do ww. formularza
lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@kroczyce.pl  (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art.
86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia), które należy złożyć za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, jako załącznik do
formularza do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@kroczyce.pl :
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
b) oświadczenie 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;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa powyżej zobowiązany
jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Postanowienia dotyczące Wykonawców
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
Informacji z KRK, o której mowa powyżej w pkt a) składa odpowiednio informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

mailto:przetargi@kroczyce.pl
mailto:przetargi@kroczyce.pl
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający
określa następujące warunki:
1) w zakresie doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości każdej z robót nie
mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto).
W niniejszym postępowaniu definicje należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane. Zatem: przez budowę należy rozumieć „wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”.
1.Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały
wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy
od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót
odpowiadających zakresowi warunku.
2. Jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP (Tabela kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w DUUE, a w przypadku braku podania średniego kursu PLN do tej waluty przez NBP w dniu
opublikowania ogłoszenie w DUUE – Zamawiający przyjmuje średni kurs PLN do tej waluty podawany przez
NBP z dnia następnego po publikacji ogłoszenia w DUUE.
2) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej ograniczonym zakresie, w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna),
b) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej ograniczonym zakresie, w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branża budowlana),
c) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej ograniczonym zakresie, w
specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa),
d) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej ograniczonym zakresie, w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża
elektryczna).
Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba
wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z
dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia n/w dokumentów (aktualnych na dzień złożenia), które
należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
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na miniPortalu, jako załącznik do formularza do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres
przetargi@kroczyce.pl :
a) wykaz 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, 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;
Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.
b) wykaz 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; Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób
skierowanych do realizacji zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu zostaną spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie
wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem warunku zdolności technicznej i zawodowej
dotyczącego doświadczenia Wykonawcy.
Uwaga!
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że:
— albo Wykonawca składający ofertę samodzielnie wykaże się realizacją 2 wymaganych robót,
— albo 1 z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją 2 wymaganych robót, bowiem warunek
doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie 2
robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych 2 robót,
— albo Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych 2 robót) polega na
zasobach innego podmiotu i wówczas podmiot ten musi wykazać zrealizowanie 2 robót budowlanych,
polegających na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 3
000 000 PLN brutto.
Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia
powoła się na doświadczenie zdobyte w wykonaniu zamówienia jako członek konsorcjum, zobowiązany
jest wykazać zakres bezpośredniego udziału w realizacji zamówienia, do którego powołano to konsorcjum.
Niewystarczające będzie powoływanie się na potencjał całego konsorcjum – bez wyraźnego wskazania, jaką
część (zakres robót budowlanych lub usług) – zrealizował Wykonawca (występujący poprzednio w konsorcjum).
Zamawiający do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie brał pod uwagę wyłącznie
wykazany przez Wykonawcę zakres robót budowlanych lub usług wykonywanych w ramach konsorcjum.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

mailto:przetargi@kroczyce.pl
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których
mowa w ustawie, a także w przypadkach określ. w SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć:
a) kosztorys ofertowy dla celów poglądowych w wersji szczegół. oraz uproszczonej,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy w ujęciu kwartalnym – do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiającego,
c)wnieść zabezpieczenie należytego wyk. umowy,
d) oświadczenie Wykonawcy odnośnie ilości osób zatrudnionych/które zostaną zatrud./na podstawie umowy o
pracę (3 egz.),
e)w przyp. wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie – umowę regulującą ich współpracę.

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: nie

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: 31/01/2020
Czas lokalny: 09:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, sala narad, pok. nr 15, POLSKA.

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Kroczyce
Nr 69 8277 0002 0030 0000 4269 0002
Z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II”.
Procedura odwrócona: Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu skorzysta z tzw. „procedury
odwróconej”, w wyniku której najpierw dokonana zostanie ocena ofert, a następnie zbadane zostanie, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI 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 ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
1) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 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. 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.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. 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.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
11. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

http://uzp.gov.pl
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Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019

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

