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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490151-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Świnoujście: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2019/S 202-490151

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Miasto Świnoujście
811684290
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
Tel.:  +48 913278699
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

I.1) Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 4
Świnoujście
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Bogdał
Tel.:  +48 913214531
E-mail: zwik@zwik.fn.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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

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 obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93
Numer referencyjny: WIM.271.1.43.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Zakres Gminy:
— Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową
Nr 93 w Świnoujściu.
2. Zakres ZWiK:
— Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera dz. nr 271 (wojsko), 209/6, 188/133 do węzła B
włącznie do istniejącej sieci wodociągowej PE 125 dz. nr 190/4 obręb 10
W Świnoujściu.
— Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków w
Świnoujściu – etap I realizacji,
— Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na
oczyszczalnię. Z wyłączeniem odcinka K8 -K13,
— Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Steyera w Świnoujściu
w Świnoujściu.

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
45231300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Branża drogowa:

https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
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— budowa nowych odcinków drogi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,
— przebudowa nawierzchni istniejących odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami
Z ulicami bocznymi,
— budowa wydzielonych zatok autobusowych,
— budowa zatok postojowych i parkingów przyległych do drogi (przy Komendzie Portu Wojennego i przy
skrzyżowaniu z istniejącym przebiegiem ulicy Steyera),
— przebudowa istniejących ciągów pieszych,
— budowa nowych ciągów pieszych,
— budowa nowej drogi rowerowej,
— przebudowa istniejących zjazdów
— budowa nowych zjazdów,
— wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego.
2. Branża konstrukcyjna:
— rozbiórka kolidujących obiektów (budynku magazynowego wojskowego
O pow. zabudowy ok. 900 m2 wraz z przyległym budynkiem trafostacji, ogrodzeń wraz murkami oraz ogrodzeń
murowanych),
— budowa nowego budynku trafostacji,
— budowa nowych odcinków ogrodzeń wraz z murkami oraz ogrodzeń murowanych.
3. Branża sanitarna:
— budowa nowego układu odwodnienia – sieci kanalizacji deszczowej
Wraz z budową wylotu kanalizacji do Świny,
— przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem sieci
wodociągowej opracowanej przez D. Stasik pn: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera
od ul. Wy. Bł. IV do działki nr 210/15 ul. Steyera obręb 10 w Świnoujściu”,
— przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.),
— przebudowa kolektorów sanitarnych tłocznych (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem odcinka od K8 do
K13,
— usunięcie kolizji sieci gazowych,
— budowa przyłączy sanitarnych do budynku magazynu wojskowego.
4. Branża elektroenergetyczna:
— przebudowa i budowa oświetlenia,
— usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych,
— budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynku magazynu wojskowego.
5. Branża telekomunikacyjna:
— usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych.
6. Zieleń i mała architektura:
— wycinka kolidującego z inwestycją drzewostanu i nasadzenia uzupełniające,
— zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,
— wykonanie trawników,
— dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki, wiaty przystankowe itp.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie dodatkowego kierownika robót drogowych / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Rozpoczęcie etapu I– w dniu przekazania placu budowy,
Zakończenie robót etapu I– 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla etapu I,
Rozpoczęcie etapu II– w dniu przekazania placu budowy (planowane przekazanie placu budowy dla II etapu
powinno nastąpić ok. 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla I etapu),
Zakończenie robót etapu II– 10 miesięcy od dnia przekazania placu

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 niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada minimalny roczny obrót w obszarze zamówienia wysokości 8 000 000,00 zł (słownie osiem milionów
złotych).
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości
Co najmniej jeden wykonawca.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub obrocie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Dz.U./S S202
18/10/2019
490151-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 10

18/10/2019 S202
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 10

b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego określonej w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. b.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę
wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1)wykonał należycie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie
lub przebudowie dróg publicznych klasy co najmniej L, o długości min. 500 m w jednym odcinku wraz z
budową lub przebudową min. jednego skrzyżowania w ramach każdego z zadań oraz dwie roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o długości
min. 500 m w ramach każdego z zadań
Lub
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy gdy Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane
polegające na budowie lub przebudowie dróg publicznych klasy co najmniej L, o długości min. 500 m w
jednym odcinku wraz z budową lub przebudową min. jednego skrzyżowania łącznie z budową lub przebudową
zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o długości min. 500 m w ramach jednego zadania.
2)dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
— kierownikiem budowy posiadającym:
• wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń,
• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych (przez cały
okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia
Do zakończenia realizacji robót) w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań
obejmujących budowę lub przebudowę drogi klasy min. L,
O długości min. 500 m w jednym odcinku;
— kierownikiem robót drogowych posiadającym:
• wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń,
— kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (przez cały
okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia
Do zakończenia realizacji robót) w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań
obejmujących budowę lub przebudowę sieci elektrycznej lub instalacji oświetlenia zewnętrznego drogi o
długości min. 500 m w ramach każdego z zadań;
— kierownikiem robót sanitarnych posiadającym:



Dz.U./S S202
18/10/2019
490151-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 10

18/10/2019 S202
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 10

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych
(przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia
Do zakończenia realizacji robót) w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań
polegających na budowie lub przebudowie zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o długości
min. 500 m w ramach każdego
Z zadań.
— kierownikiem robót ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu posiadającym:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót ds. zieleni, małej architektury i
zagospodarowania terenu (przez cały okres realizacji zadania
Tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót) w ramach co najmniej 1 zakończonego i należycie
wykonanego zadania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu 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; (wzór
stanowi załącznik nr 9 do siwz);
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do
siwz);
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny
Ww. wykaz.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie § 18 projektu umowy.



Dz.U./S S202
18/10/2019
490151-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 10

18/10/2019 S202
https://ted.europa.eu/
TED

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

7 / 10

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tj.zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych robót stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy
tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub
świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku, tj. np. roboty drogowe, roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów oraz rurociągów, w zakresie instalacyjnych robót elektrotechnicznych, układanie kabli.
Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie
podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności
mających miejsce w chwili udzielania zamówieni.
3. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zaliczek do 10 % ceny.

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: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Świnoujście, pok. nr 307 za pomocą platformy zakupowej
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1) Rafał Łysiak - przewodniczący, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
2) Ewa Bimkiewicz - sekretarz, Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Miejskich,
3) Agnieszka Duczmańska - członek, Inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich,
4) Włodzimierz Bogdał- członek, Główny Specjalista Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
5) Aneta Nowicka- członek, Podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich
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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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania,
wokolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt1
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim
dokumentem zamówienia lub „JEDZ”.
3. Z uwagi na limit znaków pełen wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu, wraz z informacją o
zasadach i formie ich składania Zamawiający zawarł w rozdz. V i VI SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty w postaci elektronicznej i
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
— formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 1-5 SIWZ,
— zakres rzeczowo-finansowy załącznik nr 2.2 do SIWZ,
— zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z Rozdziałem V pkt. 4 ppkt 2 SIWZ,
— odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 7 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ),
— oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom,
— dokument JEDZ,
— dowód wniesienia wadium.
5.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie części I zamówienia muszą wnieść wadium w wysokości: 450
000,00PLN.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa w terminie
3dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w
danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa oświadczenia i
dokumenty zgodnie z rozdz. VI SIWZ.
8. Zamawiający przewiduje możliwość oceny ofert w trybie art. 24aa ustawy Pzp.
9. Komunikacja między zam. a wyk. w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy https://
platforma zakupowa.pl./um_swinoujscie
10. Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą znaków szczegółowe informacje na temat wymaganych
dokumentów i etapów ich składania, informacje na temat dokumentów wymaganych od podmiotów mających
siedzibę poza terytorium RP, informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz informacje dotyczące Wykonawców polegających na potencjale podmiotów trzecich
umieszczono w rozdziale V i VI SIWZ.

https://platforma
https://platforma
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. 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. 2. Odwołanie przysługuje
wyłącznie 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. 3. 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. 4. Odwołanie wnosi
się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na elektroniczną skrzynkę
podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 5. 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. 6. Terminy wniesienia
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
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 3) odwołanie wobec
czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1 i 2 powyżej 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, 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia. 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2019

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

