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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356930-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2018/S 155-356930

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1
Kraków
30-106
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Szczepaniec
Tel.:  +48 124242399
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl 
Faks:  +48 124242397
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 następujący adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1
Krakow
30-106
Polska
Tel.:  +48 124242390
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl 
Faks:  +48 123242391
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.krakow.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

mailto:przetarg@mpwik.krakow.pl
www.mpwik.krakow.pl
www.wodociagi.krakow.pl
mailto:przetarg@mpwik.krakow.pl
www.wodociagi.krakow.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze
Numer referencyjny: 4/PN-4/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Kontraktu jest wyposażenie ul. Gumniskiej i ul Zadworze w Krakowie w sieć kanalizacji
ogólnospławnej (wraz z odgałęzieniami bocznymi wg dokumentacji projektowej) z wykonaniem funkcjonalnego
wpięcia w istniejący system kanalizacji funkcjonujący na terenie miasta Krakowa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 479 522.25 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
45233200

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Kontraktu jest wyposażenie ul. Gumniskiej i ul Zadworze w Krakowie w sieć kanalizacji
ogólnospławnej (wraz z odgałęzieniami bocznymi wg dokumentacji projektowej) z wykonaniem funkcjonalnego
wpięcia w istniejący system kanalizacji funkcjonujący na terenie miasta Krakowa. Budowana kanalizacja będzie
wykonana w systemie grawitacyjnym wraz z niezbędnym uzbrojeniem na sieci i infrastrukturą techniczną.
Inwestycja liniowa będzie realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę. Zadanie obejmuje również budowę
przyłączy kanalizacyjnych.
Sprzęt i Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy (Kontraktu) muszą być fabrycznie nowe zakupione
w oficjalnym kanale producenta, posiadającym odpowiednie certyfikaty. Wraz z dostawą sprzętu i urządzeń
należy dostarczyć dokument wydany przez producenta. Ponadto należy dostarczyć stosowne zaświadczenie,
że oferowany sprzęt i urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami jakościowymi
oraz posiadają oznakowanie CE. Realizacja zadania będzie się odbywać na terenie czynnym. Należy
przestrzegać porządku na terenie budowy i zasad współżycia społecznego.
Zadanie to stanowi element Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”, dla którego
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie uzyskało dofinansowanie w
ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
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Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy (Kontraktu) do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie, próby i przekazanie do
eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych
do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres zamówienia określony w SIWZ należy traktować jako minimalny wymagany. Szczegółowy opis i zakres
przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 1 479 522.25 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 21/10/2018
Koniec: 30/09/2019
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:
działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Odnośnie pkt II.2.7 Ogłoszenia - „Okres obowiązywania” zamawiający wyjaśnia, że termin wykonania
zamówienia jest do 30.9.2019 r., data rozpoczęcia jest orientacyjna.

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 oraz
w pkt 9.3.SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). Na podstawie art. 133 ust. 4 Ustawy wykluczeniu
nie podlega wykonawca w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w
art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 9.3 SIWZ do oferty należy
dołączyć w postaci elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do cz.
I SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 24 aa uPzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23
z zastrzeżeniem art. 133 pkt. 4 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane
przez Zamawiającego). 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 celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 uPzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami (wzór: Zał. nr 3 do cz.I SIWZ) oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. 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 złotych);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. 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



Dz.U./S S155
14/08/2018
356930-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 9

14/08/2018 S155
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 9

określonych w cz. I SIWZ pkt 9.3.2) lit. a) i b) będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich
Wykonawców.
3. W trakcie realizacji umowy (Kontraktu) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania
ubezpieczeń odpowiednich do zakresu wykonywanych czynności zgodnie z Klauzulą 18 Warunków
Szczególnych Kontraktu.
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 w cz. I SIWZ pkt 9.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 9.3.2 SIWZ cz. I), 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 zł w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2.) informacji potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1 000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zamówienia
spełniające poniższy warunek:
a) co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub
ogólnospławnej o minimalnej średnicy 400 mm o łącznej długości co najmniej 250 m.
2.Zgodnie z art. 22 ust 1 uPzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (pełniącymi
techniczne funkcje kierownicze na budowie):
a) Przedstawiciel Wykonawcy posiadający doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane, w
tym co najmniej jedną inwestycją o równowartości robót bez podatku VAT minimum 1 000 000 PLN;
b) Kierownik Robót Sanitarnych / Kierownik Budowy posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniu
podobnymi robotami budowlanymi, przez które należy rozumieć roboty w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej
ogólnospławnej lub sanitarnej, w tym doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych / Kierownika
Budowy na co najmniej jednej inwestycji o równowartości robót bez podatku VAT minimum 1 000 000 PLN,
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, potwierdzone
stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104 ustawy Prawo budowlane)
lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) Specjalista branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 r.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
3. W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
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— posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług ww. branży budowlanej w kraju
zamieszkania tej osoby,
— posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
— posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w ww. branży budowlanej zgodnie z ustawą z
18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych,
— spełniać opisane wyżej wymagania dla personelu wykonawcy.
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 w cz. I SIWZ pkt 9.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 9.3.2 SIWZ cz. I), zostanie wezwany
do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów):
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
2. dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt 9. 3.1. SIWZ cz.I zostały wykonane
należycie - są to w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których tu 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,
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 w pkt 9.3 i 9.2. cz. I SIWZ, a 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:
Zgodnie z SIWZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 14 800 PLN (słownie:
czternaście tysięcy osiemset złotych).
2. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w art. 46 ust. 4a i 5 i art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w Liście Ofertowym.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem
umowy (Kontraktu) w sprawie niniejszego zamówienia.
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III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z wzorem Umowy (Kontraktu)

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego zawrzeć porozumienie w drodze umowy cywilno-prawnej regulujące ich
współpracę, oraz na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

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

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: 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: 20/09/2018
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: 20/09/2018
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Senatorska 1, budynek A, sala nr 6.

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:
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1. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których
mowa w pkt 9.5. 1.1 – 1.4 SIWZ (pkt III.1.1 ogłoszenia) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
składających ofertę.
2. Zamawiający precyzuje podany w punkcie IV.2.6) ogłoszenia termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje
związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
3. Stosowana będzie procedura odwrócona określona w art. 24 aa uPzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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:
1. Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej uPzp przysługują
następujące środki prawne:
— odwołanie,
— skarga do sądu.
2. 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 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 tzw. „progi unijne”.
3. 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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: w przypadku zamówień, których
wartość 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 można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
5. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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:
10/08/2018

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

