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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52395-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie wykonywania pokryć
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
2018/S 025-052395
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Ismagiłowa; Sławomir Majcher
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bn.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213, Kancelaria (pok. 283)
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Ismagiłowa, Sławomir Majcher
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bn.org.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą
termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych
Numer referencyjny: XIV/264/2/18

II.1.2)

Główny kod CPV
45260000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dociepleniu stropodachu niewentylowanego
warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz dostawa wraz
z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.:
„Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”
na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21.12.2016 r. wraz z
Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-01 z dnia 5.6.2017 r. oraz Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-02 z
dnia 6 października 2017 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 617 558.24 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
45262660
45261210
45111300
45111100
45111220
45261214
45312311
45300000
45311000
45261215
45320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedm. zam. obejmuje w szczególności:1.wymianę warstw izolacyjnych, w tym izolacji termicznej
stropodachów bud. A1 - A6 BN z usunięciem istniejących warstw izolacyjnych stropodachu zawierających
azbest i wykonanie nowych warstw dachowych, w tym:a)prace rozbiórkowe i zabezp.,b)prace
pokrywcze,c)wywóz i utyl. gruzu oraz azbestu,d)sporządzenie kompl.dokumentacji powykon. 2.dostawę i
montaż paneli fotowolt. w obiektach BN w bud. A3, A4, A5 i A6, w tym:a)instalację rozdzielnic i urządzeń elektr.,
b)inst. tras kablowych,c)ułożenie przewodów i kabli,d)przygotowanie osprzętu instal.- fotowolt.,e)montaż paneli
fotowoltaicznych,f)ułożenie instalacji uziemiającej i odgromowej,g)wyk. połączeń wyrówn.,h)wyk. połączenia
systemu z istniejącą inst.,i)wyk. prób i pomiarów elektr.,j)uruchomienie inst. wraz z przeszkoleniem użytkownika
oraz dokonanie niezbędnych formalności z gestorem sieci,k)sporządzenie kompletnej dokumentacji
powykon.;3.pozost. prace niezbędne do należytej realizacji przedm.zam., zgodnie z proj. i warunkami
tech. oraz obowiązującymi przepisami prawa;Przedm.zam. podzielony jest na następujące etapy prac:
1.Etap I - docieplenie stropodachu niewentyl. budynków A4, A5, A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą
oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną (Załącznik nr 4 do SIWZ - Załącznik nr 1a do OPZ - rysunek
poglądowy - Etap I) poprzez:1)Prace rozb.:a)rozb. warstw wierzchnich (żwir, papa, beton, styropian),b)rozb.
warstw balastowych,c)rozb. pokryć z papy na dachach betonowych,d)rozb. warstw izolacyjnych,e)skuwanie
betonu;2)Demontaż i utylizacja warstw azbestowych:a)rozb. pokryć azbest.- cement.,b)wywóz i utylizacja
gruzu powstałego z pokryć azbest. - cement.,c)wywóz i utyl. pozostałych odpadów;3)Prace pokrywcze:a)wyk.
warstw wyrównujących,b)wyk. warstwy podkładowej z papy termozgrz.,c)wyk. warstwy nawierzchniowej z papy
termozgrz.,d)wyk. warstw cieplnych i balastowych,e)wymiana i dostosowanie inst. odgromowej,f)pozostałe
elementy wykończenia dachu:i.ocieplenie attyk,ii.wyk. obróbek blacharskich,iii.ułożenie płyt betonowych chodnikowych,iv.wyk. dylatacji poziomych i pionowych,v.naprawa kominków went. i przekryć (zadaszeń)
kominowych;4) Wyk.i przekazanie dokumentacji powykon. Etapu I.2.Etap II2.1 Etap II część 1 - dost. i montaż
paneli fotowolt. w bud. A3, A4, A5, A6 BN (Zał. nr 4 do SIWZ - Zał. nr 1b do OPZ - rys. poglądowy - Etap II cz.
1) obejmujących:1)Dost. i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym:a)panele fotowolt.,b)rozdzielnice
elektr.,c)falowniki,d)trasy kablowe,e)przewody i kable,f)osprzęt inst. i urządzenia;2)Uruchom. i konfig. paneli
fotowolt. wraz z konstr. wsporczą; 3)Połączenia wyrównawcze i odgromowe;4)Wykonanie prób i pomiarów
elektr. wykonanych inst. oraz dokonanie niezbędnych formaln. z gestorem sieci;5)Wykon. i przekazanie
dokumentacji powykon. Etapu II część I wraz z przeszkoleniem pracowników Zam.;2.2 Etap II część 2 - dociepl.
stropodachu niewentyl. bud. A1, A2, A3, warstwą dociepl. i wyrówn. oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną
(Zał. nr 4 do SIWZ - Zał.nr 1c do OPZ - rys. poglądowy - Etap II cz. 2) poprzez:1)Prace rozbiórkowe:a)rozbiórka
warstw wierzchnich (żwir, papa, beton, styropian),b)rozb. warstw balastowych,c)rozb. pokryć z papy na dachach
betonowych, d) rozb.warstw izolacyjnych,e)skuwanie betonu; 2) Demont. i utylizacja warstw azbestowych:a)
rozebranie pokryć azbest. - cement.,b) wywóz i utyl. gruzu powstałego z pokryć azbest. - cement.,c) wywóz i
utyl. pozostałych odpadów; 3) Prace pokrywcze:a) wyk. warstw wyrównujących,b) wyk. warstwy podkładowej z
papy termozgrz.,c) wyk. warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzew.,d) wyk. warstw cieplnych i balastowych,
e) wymiana i dostosowanie inst. odgromowej, f) wyk. pozostałych elementów wykończenia dachu, tj.:i.
ocieplenie attyk,ii. wyk. obróbek blacharskich,iii. ułożenie płyt bet.- chodn.,iv. wykonanie dylatacji poziom. i pion.,
v. naprawa kominków went. i przekryć (zadaszeń) komink.4) Wykonanie i przekazanie dokumentacji powyk.
Etapu II cz. 2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne,
zastosowane materiały / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 617 558.24 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
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: POIS.01.03.01-00-0057/16 w ramach umowy o dofinansowanie nr
POIS.01.03.01-00-0057/16-00 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności
gospodarki POIiŚ 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty - sporządzony
wg wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane załączniki nr 1a, 1b do Formularza oferty sporządzone wg wzorów Załączników nr 2 i 3 do SIWZ.
2.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 PLN. Postanowienia dotyczące wadium zawarte
są w Rozdziale VIII SIWZ

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej wykonawca musi udowodnić, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 600 000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
Dla spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawca musi udowodnić, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych).
Uwaga zamawiającego:
W przypadku podania w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wartości w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP (tabela A)
dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie było publikacji NBP
średnich kursów walut (tabela A), to Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych
według średniego kursu NBP (tabela A) dla danej waluty z pierwszego dnia następującego po zamieszczeniu
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ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym opublikowane zostały przez NBP
średnie kursy walut (tabela A).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunku:
1) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej: - zamawiający żąda
# - dla potwierdzenia sytuacji finansowej: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
# - dla potwierdzenia sytuacji ekonomicznej: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
#1) Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że wykonał* nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych o wartości** nie mniejszej niż
400 000,00 PLN brutto każda, każda w ramach jednej umowy, które polegały na remoncie***, budowie**** lub
przebudowie*****.
Oraz.
— co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy
polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.
Uwaga:
* Za wykonaną robotę budowlaną zamawiający rozumie taką robotę budowlaną, która została zrealizowana w
ramach danej umowy, tj. odebrana przez inwestora jako wykonana w sposób należyty, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego
sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w wykazie robót
budowlanych złożonym przez wykonawcę.
** W przypadku podania w wykazie wartości danej roboty budowlanej w walucie obcej, zamawiający
dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
*** Przez "remont" należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy dopuszczeniu
stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
**** Przez ”budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
***** Przez "przebudowę" należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
#2.) Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami, które będą wyznaczone
do realizacji zamówienia:
2.1) - 1 (jedną) osobą skierowaną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
- bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będącą
czynnym członkiem samorządu zawodowego,

06/02/2018
S25
http://ted.europa.eu/TED

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

5/9

Dz.U./S S25
06/02/2018
52395-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

2.2) - 1 (jedną) osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych - bez ograniczeń - zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będącą czynnym członkiem
samorządu zawodowego, osoba ta musi posiadać także świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV grupa D.
2.3).
— co najmniej 2 (dwiema) osobami wyznaczonymi do wykonywania prac z zakresu usuwania warstw
azbestowo-cementowych, posiadającymi świadectwo przeszkolenia przez uprawnioną instytucję w zakresie
zabezpieczenia i usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.
I Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.
2.4) - co najmniej 2 (dwiema) osobami wyznaczonymi do wykonywania instalacji elektrycznych, posiadającymi
świadectwa kwalifikacji dla elektryków SEP do 1kV grupa E.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
# - wykazu 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 (zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ - „Wykaz robót”) z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie,
W szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
# - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ - „Wykaz
osób”, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ wraz z
załącznikami od nr 1 do 9 do umowy.
Informacja dodatkowa.
Uwaga: Zamawiający informuje, że przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
wprzypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
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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: 15/03/2018
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: 15/03/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Biblioteka Narodowa; Kancelaria (pokój 1201), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa.

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:
Uwaga:Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Wskazany w pkt IV.2.6 okres 2-miesięczny wynika z
braku możliwości zamieszczenia w ogłoszeniu okresu wyrażonego w dniach. Szczegółowe informacje i
wymagania zamawiającego zawierają dokumenty zamówienia-SIWZ. ### Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy
Pzp,o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału
wpostępowaniu. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi żadna z przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp oraz wskazana przez zamawiającego w rozdz. Va SIWZ fakultatywna przesłanka, o której
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy
Pzp.
A. Oświadczenia i dokumenty dołączane przez wykonawcę do oferty: 1) aktualne na dzień składania
oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej
„JEDZ”,sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca,
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który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa „JEDZ” dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców,„JEDZ” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 2) Zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, do oddania
wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu; 3) pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta oraz dołączone do niej oświadczenia i dokumenty
są podpisane przez osobę nie wymienioną jako osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy w
bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrach dotyczących Wykonawcy.
B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2016 r.poz.184,1618 i
1634):Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co wykonawcy, którzy złożyli
odrębne oferty. Wzór ww. oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej przez zamawiającego
jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego: w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ustawy Pzp, zamawiający żąda
złożenia oświadczeń i dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. poz. 1126), zwanym dalej Rozporządzeniem, w §5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9,
pkt 10. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda złożenia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów
określonych w Rozporządzeniu w §5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa ww. dokumenty zgodnie z §7 ust. 1-3
Rozporządzenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
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. Każdemu 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
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ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp dla postępowań powyżej
kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2018
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