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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335320-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Nadzór nad robotami budowlanymi
2019/S 136-335320
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila-Wyleżych - Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.um.pabianice.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila-Wyleżych - Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.um.pabianice.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.um.pabianice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice Ksawerów”
Numer referencyjny: ZPK.271.6.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia to wykonanie usług polegających na pełniniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla
projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Nr Umowy o dofinansowanie: UDA RPLD.03.01.02-10-0004/17. Wykonawca ma pełnić funkcję Inżyniera zgodnie z rolą opisaną w Warunkach
Ogólnych Kontraktu: „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (4
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 wraz z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)), względnie z
nową wersją tłumaczenia tych warunków, opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi, oraz ma pełnić ma funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na
prowadzenie robót oraz wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach przy realizacji każdego Projektu.

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
71248000
71541000
71520000
71631300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla
projektu: „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Nr Umowy o dofinansowanie projektu:
UDA - RPLD.03.01.02-10-0004/17
3.2. Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym,
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego.
3.3. Wykonawca będzie pełnić funkcję Inżyniera zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w Warunkach
Ogólnych Kontraktu: „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (4
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 wraz z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)), względnie z
nową wersją tłumaczenia tych warunków, opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów i zmieniającymi je Warunkami Szczególnymi, jak również pełnić będzie funkcję inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na
prowadzenie robót, a także wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją
każdego z Projektów.
3.4. Inżynier będzie kompleksowo zarządzał wszystkimi robotami, usługami i dostawami niezbędnymi dla
realizacji projektów, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3.5. Szczegółowy zakres usług zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia.
3.6. Zamawiający wymaga by osoba przedstawiona w ofercie jako Kierownik Zespołu - Inżynier Rezydent
wykonywała pracę wyłącznie na rzecz niniejszego zamówienia w okresie realizacji robót budowlanych. W
szczególności za naruszenie tego wymogu będzie uważana sytuacja, w której osoba ta wykonuje pracę lub
świadczy usługi o takim samym lub podobnym charakterze (niezależnie od formy prawnej zatrudnienia) w
ramach innych zamówień, znajdujących się również w okresie realizacji robót budowlanych.
3.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę Specjalisty ds. rozliczeń
wyłącznie w oparciu o umowę o pracę (całość wynagrodzenia Specjalista ds. rozliczeń musi otrzymać w oparciu
o umowę o pracę). Wykonawca, w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zatrudnienia Specjalisty ds. rozliczeń,
przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu oraz Specjalisty ds. rozliczeń wyłącznie w oparciu o
umowę o pracę, a na żądanie przedłoży stosowne dowody.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp (zamówień podobnych) - stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego;
zamówienie podobne zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą
w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co
zamówienie podstawowe, tj. wykonywaniu usług dla przedmiotowego zadania, a ilość usług zleconych w
ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości
stanowiącej nie więcej niż 30 % zamówienia podstawowego - zamówienie może być udzielone w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji
zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów (K) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 26
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:
Projektu: „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, nr: RPLD.03.01.02-10-0004/17. Nr
Umowy o dofinansowanie projektu: UDA - RPLD.03.01.02-10-0004/17. Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny
etap: Pabianice - Ksawerów współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

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 formułuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający
przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w
zakresie wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (Wykonawca musi wykazać, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN), w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej, jeżeli wykaże
się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał minimalnie 1 usługę polegającą na zarządzaniu
inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad realizacja robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy linii
tramwajowych, przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych
lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 25 000
000,00 PLN brutto. Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy
nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania należy rozumieć usługę polegającą
na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub tożsame funkcje polegające na
zarządzaniu, kontroli i nadzorze inwestorskim oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości.
Przez budowę lub przebudowę linii tramwajowej należy rozumieć roboty dotyczące toru pojedynczego o
długości co najmniej 2 000 metrów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w celu realizacji
zamówienia dysponuje Zespołem Kluczowych Specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za świadczenie usług,
posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie, którzy zostaną skierowani przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj:
a. Kierownik Zespołu - Inżynier Rezydent) - 1 osoba
b. Inspektor nadzoru robót drogowych - 1 osoba
c. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba
d. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych - 1 osoba
e. Inspektor nadzoru robót sanitarnych i instalacyjnych - 1 osoba
f. Specjalista ds. rozliczeń - 1 osoba
g. Inspektor nadzoru ds. ITS - 1 osoba
h. Inspektor nadzoru systemu wizyjnego - 1 osoba
i. Inspektor nadzoru ds. konstrukcyjno- budowlanych - 1 osoba
j. Specjalista ds. organizacji ruchu - 1 osoba
Dopuszcza się łączenie przez tę samą osobę nie więcej niż dwóch funkcji w sposób następujący: jedna osoba
może łączyć dwie z trzech funkcji wymienionej w lit. a, e, i, kolejna osoba może łączyć dwie funkcje wskazane w
lit. b oraz j, kolejne osoby mogą łączyć dwie z trzech funkcji wskazanych w lit. d, g, h.
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w tym formularzu wszystkie informacje dotyczące wymagań w zakresie
zdolności zawodowej wskazanych osób zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego - w SIWZ
(Rozdział VI ust. 6.2 ppkt 2 lit. b)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI ust. 6.2 ppkt
2 SIWZ - zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien
przedłożyć:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 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;
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z powyższego wykazu powinno wynikać spełnienie przez Wykonawcę warunku zdolności technicznej opisanej
w rozdziale VI ust. 6.2 ppkt 2 lit. a) SIWZ;
b) dowody określające czy te usługi wymienione w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane
należycie przy czym dowodami tymi, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
z powyższego wykazu powinno wynikać spełnienie przez Wykonawcę warunku zdolności zawodowej opisanej
w rozdziale VI ust. 6.2 ppkt 2 lit. b) SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
będzie zawierała zapisy podane we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia i przed jej zawarciem, w wysokości 5 % (pięć procent) ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 35 000,00
PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych zł.).

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

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
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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: 20/08/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, POLSKA), pokój nr 4.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje
poprzez użycie aplikacji do Szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

7/9

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:
Wykonawca składa z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 8
ustawy.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca
składa dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VII SIWZ ust. 7.17 pkt 4) od litery a) do g) tj.:
a) odpis 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 do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności,
e) 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
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zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności,
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Ze względu na ograniczona liczbę znaków w tym ogłoszeniu Zamawiający odsyła do pełnej informacji
dotyczącej warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania oraz wykazów
oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu do rozdziału VI, VII i VIII SIWZ opublikowanego na stronie
Zamawiającego https://www.bip.um.pabianice.pl
Klauzula informacyjna RODO - zasady ochrony danych osobowych opisane są w Rozdziale II, ust. 2.8. SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień
publicznych, wspólnie przez: Miasto Pabianice z Gminą Ksawerów (Gmina Ksawerów: ul. Kościuszki 3H,
95-054 Ksawerów, POLSKA, NIP 731-191-12-33, REGON 472057773).
Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia postępowania jest Miasto Pabianice.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
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:
24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
24.3. 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.
24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
24.5. 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.
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24.6. 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.
24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
24.8. 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.
24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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.
24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019
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