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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19305-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi zarządzania budową
2018/S 010-019305

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1, budynek A, Pokój nr 4
Kraków
30-106
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Zając
Tel.:  +48 124242392
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl 
Faks:  +48 124242391
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.krakow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wodociagi.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap VI"
Numer referencyjny: 10/PN-10/2018

II.1.2) Główny kod CPV
71540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej w trakcie realizacji projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w
Krakowie – Etap VI” nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w
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trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu (tj. wydaniu Świadectwa Przejęcia) oraz zarządzanie ryzykiem
budowlanym,
2) nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być
wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad dla robót
realizowanych w ramach poszczególnych kontraktów lub ich odcinków oraz wydanie Świadectwa Wykonania
jeśli to nastąpi w okresie obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 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
79714000
71540000
71356200
71311300
71322100
71521000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach niniejszego zamówienia Inżynier będzie zobowiązany do nadzorowania i zarządzania następującymi
kontraktami:
Kontrakt 1 - Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na
oczyszczalni ścieków Kujawy.
Kontrakt 2 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor wzdłuż ul. Dymarek.
Kontrakt 3 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor w rejonie ul.
Jeżynowej do Igołomskiej.
Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze.
Kontrakt 10 - Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul.
Mokrej.
Kontrakt 11 - Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej.
Kontrakt 12 - Modernizacja magistrali wodociągowej ZUW Bielany-Falista wraz z przejściem pod Wisłą.
Kontrakt 13 - Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka.
Kontakt 14 - Remont magistrali wodociągowej DN 800 w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej.
Poszczególne zadania będą realizowane na podstawie oddzielnych Umów.
Kontrakty: nr 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń
oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004,
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dostępne pod adresem SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel.nr +48 226428290; e-mail:
sidir_wwa@poczta.onet.pl .
Kontrakt: nr 6 będzie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004,
dostępne pod adresem:
SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr +48 226428290; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl .
Poszczególne zadania będą realizowane na podstawie oddzielnych umów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ - część III OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2018
Koniec: 30/09/2020
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: POIiŚ.2.3/3/2016

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 30.9.2020 r.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
2. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców.
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

mailto:sidir_wwa@poczta.onet.pl
mailto:sidir_wwa@poczta.onet.pl


Dz.U./S S10
16/01/2018
19305-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 9

16/01/2018 S10
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 9

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), pkt 14 i 21
Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) 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);
3) oświadczenia 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;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty wymienione w pkt 1)– 4) zobowiązany
jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6. Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. w sprawie
rodz. dokumentów (Dz.U.2016 p.1126).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 PLN (słownie:
trzysta tysięcy);
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa oceniana będzie w następujący sposób. Ocena spełnienia warunków
określonych a) i b) będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1.) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 300 000,00 PLN
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2.) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 5 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad
realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na:
— remoncie lub modernizacji kanalizacji o długości co najmniej 5 000 m, oraz
— budowie obiektów technologicznych (np. oczyszczalni, zakładów uzdatniania wody, ujęć wody)
przy czym wartość nadzorowanych robót netto (bez podatku VAT) wynosiła co najmniej 20 000 000 PLN;
Dopuszcza się, aby zamówienia obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy obiektów
technologicznych oraz dla remontu lub modernizacji kanalizacji wykonywane były w ramach oddzielnych umów.
Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi (pełniącymi techniczne funkcje kierownicze na budowie), posiadają wymagane
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego.
1). Kierownik Projektu – który świadczył usługi Inżyniera Rezydenta/Kierownika Zespołu/Inżynierem
Rezydentem lub jego Zastępcy (nadzór nad realizacją robót) zakończonej inwestycji z zakresu ochrony
środowiska polegającej co najmniej jedną zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla
inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na:
— budowie lub remoncie lub modernizacji przy czym wartość nadzorowanych robót netto (bez podatku VAT)
wynosiła co najmniej 20 000 000 PLN.
Dopuszcza się, aby zamówienia obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy kanalizacji oraz
dla remontu lub modernizacji kanalizacji wykonywane były w ramach oddzielnych umów.
Zamawiający wymaga, aby Kierownik Projektu posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2.) Inżynier Technolog Oczyszczania Ścieków posiadający:
– doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Technologa Oczyszczania Ścieków lub Inspektora nadzoru
lub Kierownika Budowy w projektach obejmujących zakończone inwestycje z zakresu ochrony środowiska
polegającej na budowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków o RLM co najmniej 50 000.
3.) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej posiadający doświadczenie w
— sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru lub kierowaniu robotami elektrycznymi, w tym w zakresie
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w co najmniej 1 projekcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
obejmującej budowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków o RLM 50 000,
— Zamawiający wymaga, aby Inspektor posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4). Inspektor nadzoru ds. sanitarnych posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru
lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej, sanitarnej
lub deszczowej) o łącznej długości co najmniej 5 km, posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Cd. w SIWZ - IDW.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie,
2. dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego także informacjami o zakresie wykonywanych
czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Z uwagi na ograniczenia techniczne w ilości znaków możliwych do wpisania w ogłoszeniu szczegółowe
informacje w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia zawiera specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 8 000 PLN (słownie: osiem
tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ustanawia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia dokonywane będą w walucie PLN zgodnie z zapisami Wzoru Umowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowaniaich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami.

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
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2018
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: 28/02/2018
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek A
sala nr 6.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publiczne otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Procedura odwrócona. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Termin związania ofertą: 60 dni
3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
CD. Do zdolności zawodowych.
Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi (pełniącymi techniczne funkcje kierownicze na budowie), posiadają wymagane
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego. Należy również wskazać zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
5). Inspektor nadzoru ds. budowlanych posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru
lub kierowaniu robotami budowlanymi w co najmniej 1 projekcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
obejmującej budowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków o RLM 50 000, posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
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6.) Inspektor Nadzoru ds. drogowych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej
7). Specjalista ds. rozliczeń i obmiarów posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
rozliczania inwestycji budowlanych.
8). Specjalista ds. renowacji sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi posiadający doświadczenie w
nadzorowaniu renowacji kanałów przełazowych o minimalnej długości 1 000 m oraz w nadzorowaniu renowacji
kanałów nieprzełazowych o minimalnej długości 1 000 m
9). Specjalista ds. renowacji sieci wodociągowej posiadający doświadczenie w nadzorowaniu sieci
wodociągowej metodami CIPP lub close fit o minimalnej długości sieci 1 000 m.
Przez doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami rozumie się lata czynne zawodowo przepracowane
przy realizacji robót budowlanych w wyżej wymienionej branży.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587770
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania 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 danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3) 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.
4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5) Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania.
7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 Ustawy, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15dni
– 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 tzw. „progi unijne”.
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
terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.
10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: w przypadku zamówień,
którychwartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 tzw.„progi unijne” – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
możnabyło powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
11) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI
ustawy, tj. art. 179 – 198g Ustawy PZP.

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 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587770
Adres internetowy:http://www.uzp.gpv.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2018

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

