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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168367-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsk Podlaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
2018/S 076-168367

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
Tel.:  +48 857302923
E-mail: pk@pkbielsk.pl 
Faks:  +48 857318210
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
Tel.:  +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl 
Faks:  +48 857318150
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pkbielsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

mailto:pk@pkbielsk.pl
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
Tel.:  +48 857302923
E-mail: pk@pkbielsk.pl 
Faks:  +48 857318210
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków

II.1.2) Główny kod CPV
45252100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu
wizualizacji 11 pompowni ścieków

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
45000000
45100000
45200000
45450000
45453000
45300000

mailto:pk@pkbielsk.pl
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45330000
45400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bielsk Podlaski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku
Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu
wizualizacji 11 pompowni ścieków”, w następującym zakresie:
a. Rozbiórki i likwidacji obiektów:
i. istniejący budynek garażowy o wym. ok. 12,3 m x 18,3 m
ii. istniejącą myjnię samochodów technicznych, wraz z doprowadzonym przyłączem wodociągowym i
kanalizacyjnym
iii. fragment istniejącej sieci ciepłowniczej
iv. 6 sztuk poletek osadowych
v. utylizacja zawartości istniejącego składowiska osadów (obiekt nr 18)
b. Przewidywane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu polegające na budowie:
i. dwóch budynków: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (1B) oraz garażu (24)
ii. trzech zbiorników (reaktorów) ATSO (2.1; 2.2; 2.3)
iii. instalacji uzdatniania powietrza,
iv. zadaszenia i przebudowa składowiska osadów (18)
v. zadaszenie komór rozdziału (4 i 7)
vi. wagi samochodowej najazdowej
vii. punktu zlewnego wraz z pompownią
viii. komory technologicznej (1.5)
ix. sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, powietrznych, cieplnych, elektroenergetycznych
x. instalacji grzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii – pomp ciepła umiejscowionych w komorze
1.5 oraz sieci c.o. międzyobiektowych rozprowadzających odzyskiwaną z procesów technologicznych energię.
Oraz przebudowie:
i. zbiornika wielofunkcyjnego (istniejący OBF)
ii. istniejącego piaskownika
iii. studni dwufunkcyjnej
iv. stacji transformatorowej (23) z agregatornią
v. budynku odbioru osadu
vi. stacji dmuchaw (19)
vii. budynku mechanicznego zagęszczania i odwadniania wraz z wiatą załadowczą (14 i 15), polegającej na
remoncie elewacji
Zmianie ulegnie istniejący układ komunikacyjny dróg wewnętrznych wraz z wymianą bram wjazdowych i furtek.
Wymiana obejmuje również wszystkie barierki ochronne na istniejącym obiekcie.
Drogi komunikacji kołowej, pieszej.
Ukształtowanie terenu i zieleń na oczyszczalni ścieków.
Odwodnienie terenu.
Miejsca postojowe (parkingi).
c. Zakres remontu i innych prac dotyczących wyłącznie instalacji na terenie oczyszczalni:
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i. przebudowa instalacji technologicznych w komorze defosfatacji;
ii. przebudowa instalacji technologicznych w komorze nitryfikacji;
iii. przebudowa instalacji technologicznych osadników wtórnych;
iv. montaż instalacji zestawu pompowego w pompowni recyrkulacji;
v. przebudowa instalacji technologicznych zagęszczacza osadów;
vi. przebudowa instalacji stacji trafo z agregatornią;
vii. remont instalacji grzewczej w budynku labolatoryjno – socjalnym;
viii. remont instalacji grzewczej w budynku warsztatowo – garażowym;
ix. wymiana barier ochronnych wokół obiektów na terenie oczyszczalni;
x. budowa systemu monitoringu terenu oczyszczalni;
xi. wymiana bram wjazdowych i fragmentu ogrodzenia.
d. Zaprojektowane sieci:
i. przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku garażowego oraz do budynku mechanicznego oczyszczania
ścieków DN 200 ok. 18.1 m
ii. kanalizacja sanitarna przy punkcie zlewnym i rurociąg do komory rozprężnej:
iii. sieci kanalizacyjne międzyobiektowe:
iv. Kanalizacja przy ATSO
v. Kanalizacja sanitarna przy budynku mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów PCV:
vi. Przyłącza wodociągowe
vii. Przyłącza wód technologicznych
viii. Sieci wód technologicznych
ix. Przyłącz wpustów deszczowych
x. Sieci powietrzne podziemne
xi. Instalacja napowietrzania komory nitryfikacji – stal kwasoodporna
xii. pozostałe sieci powietrzne - stal
xiii. Sieci cieplne
xiv. Sieci elektroenergetyczne
1. instalacja elektroenergetyczna
2. instalacje monitoringu obiektów i technologii
Z uwagi na limit znaków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w SIWZ - Rozdział III oraz w
Załączniku Nr 5 do SIWZ. SIWZ jest dostępna na stronie www.pkbielsk.pl

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: 31/03/2021
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

www.pkbielsk.pl
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0082/17-00 z dnia
19.12.2017 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

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 warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że.
a) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 7 000 000,00 PLN (słownie:
siedem milionów złotych);
b) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 15 000 000,00 (słownie: piętnaście milionów złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że posiada doświadczenie
zawodowe, wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:
a) co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdśr = 4 000 m3/d o wartości robót minimum
18 000 000,00 PLN netto (słownie: osiemnaście milionów)
b) co najmniej jedną inwestycję z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
lub inne standardowe warunki kontraktowe.
Pod pojęciem „inne standardowe warunki kontraktowe” należy rozumieć np. warunki kontraktowe VOB/
B (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen; znormalizowane warunki zlecenia i wykonania robót
budowlanych), stosowane w Niemczech; wzory tworzone przez Joint Contract Tribunal (JCT) i Federation
of Masters Builders (FMB), funkcjonujące w Wielkiej Brytanii; kontrakty NEC (New Engineering Contracts),
wykorzystywane w Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich, a także wzory opracowane przez Institution
of Civil Engineers (ICE) oraz Engineering Advancement Association of Japan (ENAA). Umowa której
postanowienia regulowane są wyłącznie przez Kodeks Cywilny nie jest umową zawartą w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków („a” oraz „b”, przy
czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednej umowy lub kilku dwóch umów (jednej spełniającej
warunki określone w ww. pkt „a” i drugą spełniającą warunki określone w pkt „b”).
4) Zdolność techniczna
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W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a) Kierownik Budowy (1 osoba) – wymagane:
Wykształcenie wyższe techniczne;
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia
równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;
Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru
w ramach zadań z zakresu gospodarki wodno–ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej;
oczyszczalnie ścieków, Stacje uzdatniania Wody, Hydrofornie itp.), w tym co najmniej dwóch zakończonych
zadań (robót budowlanych) w sektorze wodno-ściekowym, których przedmiotem była budowa, modernizacja lub

rozbudowa oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej Qdśr = 4 000 m3/d.
b) Przedstawiciel Wykonawcy (1 osoba) – wymagane:
Wykształcenie wyższe;
Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych takich jak np. Przedstawiciel Wykonawcy,
Dyrektor Kontraktu, Kierownik Projektu, związanych z zarządzaniem kontraktami na roboty realizowanymi
w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym doświadczenie w
zarządzaniu jednym projektem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, przy czym wartość robót zakończonych
lub odebranych świadectwem przejęcia (albo innym dokumentem równoważnym) wynosi, co najmniej 18 000
000,00 PLN (netto).
Cd. w pkt. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c) Kierownik robót w branży sanitarnej (1 osoba), wymagane:
Wykształcenie wyższe techniczne;
Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy/robót i/lub Inspektor nadzoru z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej, w tym przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej Qdśr = 4

000 m3/d,
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych
przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;
d) Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba), wymagane:
Wykształcenie wyższe techniczne;
Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy/robót i/lub Inspektor nadzoru w
zadaniach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej jednej zakończonej inwestycji w sektorze
wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków;
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Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych
przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;
e) Kierownik robót w branży elektrycznej i AKPIA (1 osoba), wymagane:
Wykształcenie wyższe techniczne;
Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik robót i/lub Inspektor nadzoru sieci
elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i układów AKPiA, w tym doświadczenie w
zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji minimum jednej oczyszczalni ścieków;
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą
uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;
f) Kierownik robót w branży drogowej (1 osoba), wymagane:
Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik robót i/lub Inspektor nadzoru robót drogowych;
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także
posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko w
ramach Personelu Wykonawcy.
Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe.
Pełny opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Rozdziale VIII SIWZ. SIWZ jest dostępna na
stronie www.pkbielsk.pl

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w Klauzuli 22,
z uwzględnieniem podanych tam warunków jej wprowadzenia oraz w Klauzuli 13 Warunków Szczególnych
Kontraktu oraz zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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

www.pkbielsk.pl
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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: 25/05/2018
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: 25/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 17-100 Bielsk
Podlaski, ul. Studziwodzka 37, pokój Nr 12 w dniu 25.5.2018 r. o godz. 12:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Osobami upoważnionymi są:
1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Ewa Ignatiuk, Barbara Niezbecka
2) w zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych: Anna Bazyluk

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600 000,00 PLN.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie ustanawia systemu kwalifikowania Wykonawców.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
5. Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy.
6. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury „odwróconej” (art. 24aa ust.1 Pzp)
7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt.12-23 Pzp
8. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust.5 pkt.1, 4, 8 Pzp
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp. Jego przedmiotem może być:
a. usunięcie kolizji z istniejącymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i instalacjami,
b. dodatkowe rozbiórki,
c. dodatkowe elementy wyposażenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia
podstawowego,
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d. dodatkowe elementy sterowania i automatyki konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu
zamówienia podstawowego;
e. dodatkowe elementy wyposażenia i sterowania konieczne do prawidłowego funkcjonowania pomp ciepła;
f. dodatkowe elementy wyposażenia i sterowania konieczne do prawidłowego funkcjonowania c.o. oraz
wentylacji i klimatyzacji.
10. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy
2) Załącznik do Oferty” – wg wzoru – Złącznik 1A do SIWZ,
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dla każdego wykonawcy i podmiotów na których
zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4) dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych
otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ.
5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy
6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 3 do SIWZ – jeżeli
dotyczy.
7) Dowód wniesienia wadium
8) Wypełniony Wykaz Cen, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
11. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
12. dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na wezwanie zamawiającego – dot. Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona.
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków
4) 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
5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
6) wykaz wykonanych robót budowlanych
7) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
9) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową określoną przez
Zamawiającego.
Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisem Rozdziału X SIWZ.
13. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc - miesiąc liczy się za 30 dni

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisany na listę, o której mowa w art.154 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art.180-198 ustawy Pzp.
3. 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 zdanie drugi ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp..
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3-4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących jego wniesienie.
6. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a-198g ustawy Pzp.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018
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