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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69031-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ścinawa: Roboty budowlane
2020/S 030-069031
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ścinawa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL516
Adres pocztowy: Rynek 17
Miejscowość: Ścinawa
Kod NUTS: PL516
Kod pocztowy: 59-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Głowacz
E-mail: zp@scinawa.pl
Tel.: +48 767400245
Faks: +48 767400201
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r
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:
Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych
ulic – etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny: IR.271.5.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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45000000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W ramach zadania przewiduje się wykonanie inwestycji w następującym zakresie:
1) rewitalizacja parkingu przy budynku Policji;
2) rewitalizację nawierzchni Rynku;
3) budowa sieci gazowej w Rynku – Zamówienie objęte prawem opcji.
Zamówienie objęte prawem opcji – część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu
Zamawiającego; dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie
okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych
warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez
zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez
niego zakresie.
Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?
idmp=4&r=r

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
45230000
45311000
45233140
45231300
45231220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ścinawa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, województwo dolnośląskie, kraj POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni
rynku związana z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez
przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem
terenu”.
2. W ramach zadania przewiduje się wykonanie inwestycji w następującym zakresie:
1) rewitalizacja parkingu przy budynku Policji;
a) remont istniejących utwardzeń na działce nr 301, wraz z przebudową okładu komunikacyjnego dla działek
sąsiednich;
b) lokalizację małej architektury wraz z siedziskami i zielenią niską oraz średniowysoką;
c) budowę oświetlenia terenu;
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d) budowa odwodnienie terenu – kanalizacja deszczowa;
e) zagospodarowanie terenu wraz ze zmianą i rewitalizacją układu komunikacyjnego;
f) demontaż istniejącego odwodnienia terenu;
g) demontaż istniejącego oświetlenia;
h) demontaż istniejących nawierzchni wraz z wycinką zieleni istniejącej;
i) odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz
odwodnienia przy budynku Policji;
j) remont i przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową
nowych przyłączy;
k) remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarne wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych
sieci i przyłączy;
2) rewitalizację nawierzchni Rynku:
a) remont istniejących utwardzeń na działkach nr 314, 315/2, 315/3, 315/1, 343, 298, 304, 287, 303/4, 303/1;
b) remont i rewitalizację płyty Rynku w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany jej parametrów i geometrii
wraz z lokalizacją małej architektury oraz zielenią niską;
c) remont i przebudowę oświetlenia terenu i demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego oraz montaż nowego
oświetlenia ulicznego;
d) zagospodarowanie terenu z remontem i wymianą istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i rewitalizacją
układu komunikacyjnego;
e) wycinkę zieleni istniejącej;
f) rewitalizację terenu na działce nr 303/4 wraz z rewitalizacja istniejącego parkingu, budową szaletu miejskiego
i lokalizacją placu zabaw;
g) odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz
odwonienia płyty Rynku;
h) remont i przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową
nowych przyłączy;
i) remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarne wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych
sieci i przyłączy.
3) Budowa sieci gazowej w Rynku – Zamówienie objęte prawem opcji:
a) sieć gazową zaprojektowano z rur PE100 i szeregu SDR11 dla rur o średnicy 63 mm;
b) włączenie projektowanego odcinka gazociągu średniego ciśnienia ø90 mm w punkcie P0;
c) oraz punktach P16, P30, P32 – do istniejącej sieci gazowej PE o średnicy ø63 mm zgodnie
d) z opracowaniem graficznym.
e) całkowita długość projektowanego gazociągu średniego ciśnienia około 690 mb.
Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania
z prawa opcji od:
a) możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej;
b) posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego
prawem opcji.
5. Należy zastosować wszystkie niezbędne środki zabezpieczające oraz zadbać dobry stan techniczny mienia
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Należy wykonać inwentaryzację z natury, mienia narażonego na
uszkodzenia w związku z prowadzonymi pracami.
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Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ na stronie internetowej: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?
idmp=4&r=r
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
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:
POIS.02.03.00-0067/16 RDPS.06.03.01-02-0092/17

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że:
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000,00 PLN
W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia
informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w
warunki.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji, polegające
na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni o
łącznej długości minimum 1 km;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji, polegające
na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie nawierzchni chodników i/lub placów o łącznej powierzchni
minimum 1 ha, podlegającej ochronie konserwatorskiej;
c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności Kierownika budowy
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
— łącznie co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub
Kierownika robót drogowych uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
Doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych przy realizacji minimum 1 zakończonej i odebranej inwestycji obejmującej budowę i/lub przebudowę
i lub rewitalizację nawierzchni podlegającej ochronie konserwatorskie;
— ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej – co najmniej w ograniczonym zakresie wydanych na
podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo. lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności łącznie co najmniej 5 lata
doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót z zakresu robót
instalacyjnych sanitarnych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
Ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie
ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo bud. lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bud., które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają
do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych.
e) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 os wykonującą czynności Kierownika robót elektrycznych
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje:
— łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót
elektrycznych,
— ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń – wydanych na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 – Prawo bud. lub równoważne odpowiadające
im uprawnienia bud do kierow. robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
12/02/2020
S30
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 10

Dz.U./S S30
12/02/2020
69031-2020-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 10

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 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 – sporządzonego wg załącznika nr 3;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców
w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez pełnomocnika
występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją 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 dysponowani tymi osobami według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców
w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika
występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy stanowi część II SIWZ.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem
podpisania umowy.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zbiorcze zestawienie kosztów zawierające wskazanie
wartości umowy w rozbiciu na poszczególne zadania
4. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem umowy
przedłoży:
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania
w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z
rejestru lub centralnej ewidencji);
2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) uprawnienia budowlane osób wskazanych w ofercie do wykonania zamówienia wraz z zaświadczeniami (z
określonymi w nich terminem ważności) wydanymi przez właściwe izby samorządu zawodowego.
Dokumentacja dostępna: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=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
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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: 25/03/2020
Czas lokalny: 13:00

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: 25/03/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miasta i
Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, POLSKA, pok. 20.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa nie została jeszcze powołana.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
200 000,00 PLN wadium słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 PLN
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

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:
Na potwierdzenie braku podstaw 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 albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożone przez każdego z nich
odrębnie.
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
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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;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z
nich odrębnie.
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 ubezpieczenia 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; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez
każdego z nich odrębnie.
d) 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;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie;
e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW;
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z nich odrębnie;
3) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale XI, ust. 7, pkt 2).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
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2. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp
przysługuje odwołanie.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub
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 się zapoznać 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 terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się:
a) 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 zdanie drugie, albo
b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 Skarga do sądu ustawy
Pzp, nie stanowią inaczej.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego
wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
Szczegóły dostępne w SIWZ na stronie internetowej: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?
idmp=4&r=r
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2020
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