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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296668-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2016/S 165-296668

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Polska
Osoba do kontaktów: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, w sprawach
przedmiotu zamówienia: Adrian Miś, Wojciech Otto – Wydział Budowy, tel. +48 774591840, +48 774591845; w
sprawach procedury przetargowej: Bartosz Różycki, Jarosław Sołtysek – Wydział Zamówień Publicznych, tel.
+48 774591826
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zdw.opole.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

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

II.1.1) Nazwa:
Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 5. Budowa obwodnicy m.
Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10.
Numer referencyjny: WP.6021.07.2016

mailto:przetargi@zdw.opole.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
45233000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa – etap
II poprzez budowę obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km
20+846,46 do km 27+010,10 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę;
45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg;
45.22.10.00-2 – roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej;
45.25.56.00-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji;
45.23.10.00-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych;
45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 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
45100000
45111000
45221000
45255600
45231000
45231300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Robót budowlanych: województwo opolskie, powiat krapkowicki, miejscowości Malnia, Chorula i Gogolin, droga
wojewódzka nr 423.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa – etap
II poprzez budowę obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km
20+846,46 do km 27+010,10 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Trasa projektowanej obwodnicy będzie poprowadzona nowym śladem drogi wojewódzkiej nr 423. Początek
inwestycji zlokalizowany jest w km 20+846,46, w którym następuje nawiązanie do istniejącego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 423. Inwestycja zakończona zostanie w km 27+010,10 w miejscu nawiązania do istniejącej
drogi wojewódzkiej nr 423 w odległości około 180 m od ronda stanowiącego skrzyżowanie drogi wojewódzkiej
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nr 423, drogi wojewódzkiej nr 424 oraz drogi wojewódzkiej nr 409.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) budowę obwodnicy od km 20+846,46 do km 27+010,10 (długości 6,16 km):
— budowę obwodnicy miejscowości Malnia i Choruli (klasa drogi G 1/2, obciążenie 115 kN/os, kategoria ruchu
KR 5, szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m), obustronne opaski o szerokości 0,50 m oraz pobocza utwardzone o
szerokości 1,25 m),
— budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę (w tym ronda),
— budowę wiaduktu drogowego nad istniejąca drogą powiatową nr 1831O (która stanowi jednocześnie
dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 424),
— budowę dróg lokalnych, zakładowych i serwisowych, koniecznych do zrealizowana dla skomunikowania
istniejących elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą,
— wykonanie elementów odwodnienia drogi,
— budowę przepustów,
— wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
— urządzenie zieleni,
— przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna, sieć
telekomunikacyjna, kanalizacją, wodociągi),
— budowę ciągu pieszo-rowerowego,
— odwodnienie obwodnicy mi.n. zbiorniki,
2) budowę ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką 424 oraz drogą
powiatową nr 1831O.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2017
Koniec: 18/06/2018
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: Zamawiający złożył wniosek o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reg. Programu Operacyjnego Woj.
Opolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Data rozpoczęcia zamówienia zapisana w sekcji II.2.7) jest data niewiążącą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Dopuszczalne zmiany
postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SIWZ.
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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:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać sytuację ekonomiczną i finansową w zakresie posiadania środków finansowych lub
zdolności kredytowej oraz średniego przychodu za ostatnie trzy lata obrotowe.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
1.1) średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za
ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 50.000.000,00
PLN (wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek spełniają łącznie),
1.2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej wykonawca przeliczy:
— dla przychodu – według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,
— dla środków finansowych – według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
(wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek
spełniają łącznie).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać zdolność techniczną oraz zawodową w zakresie doświadczenia wykonawcy, osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia (pkt. 4.3.1 SIWZ).
2. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) minimum 1 zadanie w zakresie robót drogowych o wartości co najmniej 40 mln PLN brutto o nawierzchni z
betonu cementowego dwuwarstwowe wykonanie w technologii mokre na mokre.
Zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i
odnowę dróg z, lub bez chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej na drogach co najmniej klasy G*), z
wyłączeniem kanalizacji sanitarnej oraz remontów dróg.
*) W przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych
parametrach.
b) nawierzchnię z betonu cementowego, dyblowaną i kotwioną dwuwarstwową w technologii odsłoniętego
kruszywa w ilości min 40.000 m2.
Zadanie określone w podpunkcie b) może być wykonane w ramach zadania określonego w podpunkcie a) pod
warunkiem wyszczególnienia wartości części zadania drogowego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek
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2.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami (pkt. 4.3.2 SIWZ), którym zostanie
powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:
a) dyrektor kontraktu posiadający doświadczenie min 5 lat na stanowiskach Dyrektora kontraktu, Z-cy Dyrektora
kontraktu, kierownika budowy lub przedstawiciela wykonawcy przy realizacji zadań obejmujących budowy,
przebudowy lub rozbudowy dróg, w tym min na 1 zadaniu dotyczącym budowy, przebudowy lub rozbudowy
drogi co najmniej klasy G*, o wartości co najmniej 40 mln PLN brutto od początku realizacji robót do ich
zakończenia–1 osoba
b) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie
min 5 lat przy realizacji zadań obejmujących budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, w tym min na 1
zadaniu dotyczącym budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi co najmniej klasy G* z nawierzchnią betonową
w technologii dwuwarstwowej w systemie mokre na mokre, o wartości co najmniej 40 mln PLN brutto na
stanowisku kierownika budowy–1 osoba
c) kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i
doświadczenie min 3 lata od uzyskania uprawnień przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie
lub rozbudowie dróg, w tym min na 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi
co najmniej klasy G* z nawierzchnią betonową w technologii dwuwarstwowej w systemie mokre na mokre, o
wartości co najmniej 40 mln PLN brutto na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót drogowych lub
inspektora nadzoru robót drogowych–1 osoba
d) kierownik robót mostowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i
doświadczenie min 3 lata od uzyskania uprawnień przy realizacji zadań obejmujących budowę lub przebudowę
obiektów mostowych, w tym min na 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót mostowych lub
inspektora nadzoru robót mostowych-1 osoba
e) kierownik robót kanalizacyjnych i wodociągowych (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie min 3 lata od uzyskania
uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych i wodociągowych lub
inspektora nadzoru robót kanalizacyjnych i wodociągowych–1 osoba.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy treści wpisanej w sekcji III.1.3) ,,Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji": pkt. 2. Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów:
f) kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
i doświadczenie min 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych–1 osoba
g) kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi i doświadczenie min 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót telekomunikacyjnych lub inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych –1 osoba.
*) W przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych
parametrach.
Kierownik budowy i kierownik robót drogowych musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownicy robót branżowych wymienieni w podpunktach d), e), f) i g) muszą posiadać uprawnienia budowlane
stosowne do rodzaju robót i pełnionej funkcji.
Nie dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła funkcję na więcej niż jednym stanowisku.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
2.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi
niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:
a) wytwórni stacjonarnych o pracy typu ciągłego (w tym rezerwowej) zapewniających ciągłą produkcję
mieszanki betonowej na potrzeby danego zadania:
— o wydajności min 100 m3/h–min 1 szt,
— rezerwowej o wydajności do 100 m3/h–min 1 szt,
wyposażonych w automatyczne urządzenie (sterowane elektroniczne) wagowego dozowania wszystkich
składników
b) zestawu maszyn do układania mieszanki betonowej składającego się z:
— układarki do układania dolnej warstwy nawierzchni, wyposażonej w:
— stół układający mieszankę o szer. min 8,0m
— automatyczne urządzenia do sterowania stołem w pozycji pionowej i poziomej
— deskowanie ślizgowe
— zespół wibratorów wgłębnych do zagęszczania mieszanki betonowej
— automatyczne urządzenie do wwibrowywania dybli
— urządzenie do wwibrowywania kotew;
— min 1 szt
c) Układarki do układania górnej uzupełniającej warstwy nawierzchni, wyposażonej w:
— stół układający mieszankę o szer. min 8,0 m (w technologii mokre na mokre)
— automatyczne urządzenia do sterowania stołem w pozycji pionowej i poziomej
— zespół wibratorów wgłębnych do zagęszczania mieszanki betonowej
— poprzeczną belkę do wygładzania powierzchni układanej mieszanki betonowej
— deskowanie ślizgowe
— mechaniczną zacieraczkę powierzchni układanej mieszanki betonowej;
— min 1 szt.;
d) Sprzęt do usuwania niezwiązanej zaprawy cementowej (do teksturowania) w tym:
— samochód ciężarowy przystosowany do czyszczenia powierzchni wodą pod wysokim ciśnieniem
— szczotki mechaniczne kolumnowe z włosiem stalowym
— urządzenie do piaskowania (w przypadku konieczności poprawienia lokalnie makrostruktury nawierzchni);
— min 1 szt
e) Maszyny z pomostem roboczym wyposażonej w:
— układ sterowania kierunkiem jazdy pomostu
— pomost o min. szer. 8,0m z którego można wykonywać ręcznie poprawki niedokładnie zatartej powierzchni
(przez urządzenie mechaniczne)
— mechaniczne urządzenie do spryskiwania środkiem hydrofobowym lub opóźniającym hydratację cementu
(np. glukozą). Spryskiwacze powinny być umieszczone na poprzecznej belce umocowanej ok. 40cm nad
powierzchnią ułożonej mieszanki;
— min 1 szt
f) Rozkładarka mieszanek mineralno – bitumicznych o szer. min. 8,0 m ze sterowaniem automatycznym– min 1
szt.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

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: 04/10/2016
Czas lokalny: 10:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2016
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój nr 211 (II piętro).

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) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
do wysokości 9.111.769,46 PLN netto. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych, wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, w zakresie
związanym z tym zamówieniem, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
2) Podwykonawstwo:
2.1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
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2.2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2.3) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Projekcie Umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ
3) Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
4) Wykonawca, na zasadach określonych w pkt. 15 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
250.000,00 PLN.
5) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt. 4.7 SIWZ.
6) Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazane są w pkt. 5 SIWZ.
7) Opis sposobu przygotowania oferty do niniejszego postępowania została opisana w pkt. 7 SIWZ.
8) Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazane są w pkt. 6 SIWZ.
9.) Zasady polegania na potencjale innych podmiotów wskazane są w pkt. 4.4 SIWZ.
10) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie na zasadach określonych w pkt. 16 SIWZ.
11) Warunki płatności zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12) Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.
13) W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy,
jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez
zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych
robót budowlanych.
14) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy winni
ustanowić pełnomocnika reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.)
15) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z 7.7.1994
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 290 ze zm.), ustawą z 23.4.1964 Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawą z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.)
16) Zamawiający może unieważnić postępow o udzielenie zamów, jeżeli środki pochodzące z budżetu
UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozum o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamów, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważ
postępow na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 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 przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
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 Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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.
7. 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 drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 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.
10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2016

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

