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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:647857-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 245-647857

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wandy 6
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-322
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
E-mail: zamowienia@kiwk.katowice.pl 
Tel.:  +48 323500075
Faks:  +48 322097706
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kiwk.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. 
Stęślickiego w Katowicach – Etap II
Numer referencyjny: KIWK/PN/05/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK_ETAP II

II.1.2) Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni 
osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II”.
Zakres zamówienia obejmuje budowę 1110 m sieci, w tym:
- 1003,6m sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN315-2000mm w tym 3 kanały retencyjne o 
pojemności retencyjnej:
• kanał retencyjny KR 1 o średnicy DN2000mm i długości L=100,2m oraz pojemności retencyjnej V=315,0m3,
• kanał retencyjny KR2 o średnicy DN1500mm i długości L=325,2m oraz pojemności retencyjnej V=575,0m3,
• kanał retencyjny KR3 o średnicy DN1500mm i długości L=284,0m oraz pojemności retencyjnej V=501,0m3
wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi żelbetowymi o średnicy DN3200-1200mm oraz studniami 
ekscentrycznymi PEHD DN1200mm
- 113,3m przebudowy istniejącego gazociągu DN250mm wraz z armaturą,
- odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano-montażowych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w 
zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II”.
Zakres zamówienia obejmuje budowę 1110 m sieci, w tym:
- 1003,6m sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN315-2000mm w tym 3 kanały retencyjne o 
pojemności retencyjnej:
• kanał retencyjny KR 1 o średnicy DN2000mm i długości L=100,2m oraz pojemności retencyjnej V=315,0m3,
• kanał retencyjny KR2 o średnicy DN1500mm i długości L=325,2m oraz pojemności retencyjnej V=575,0m3,
• kanał retencyjny KR3 o średnicy DN1500mm i długości L=284,0m oraz pojemności retencyjnej V=501,0m3
wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi żelbetowymi o średnicy DN3200-1200mm oraz studniami 
ekscentrycznymi PEHD DN1200mm
- 113,3m przebudowy istniejącego gazociągu DN250mm wraz z armaturą,
- odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano-montażowych
2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45000000 – 7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45200000 – 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000 – 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 10A – 10K do SWZ.
4. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowania terenu w trakcie robót, koszty 
administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz 
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poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku 
nr 7 do SWZ).
2) Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania na terenie szkód górniczych.
3) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zaktualizuje i uzgodni projekt organizacji ruchu.
4) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia karty przekazania odpadów 
do utylizacji, w tym gruzu i ziemi z wykopów lub przedstawić inny dokument na ich ponowne wykorzystanie lub 
recykling.
Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez wykonawcę,
ujęte w cenie oferty i niepodlegające odrębnej zapłacie.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Roboty wykopowe
b) Roboty montażowe - instalacyjne
c) Roboty odtworzeniowe
d) Obsługa sprzętu budowlanego
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności określone zostały w 
załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji - max. 20 pkt. / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom - max. 10 pkt. / 
Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania - 
doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (max. 10 pkt.) / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.01.00-00-0002/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa. Projekt 
„Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych 
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli wobec Wykonawcy zachodzi 
obowiązek dokonania wpisu do takiego rejestru.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie:
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał wymaganą robotę w 
ramach jednej umowy/inwestycji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi zostać 
spełniony minimum przez jednego z Wykonawców.
b)dysponuje bądź będzie dysponować:
Kierownikiem Budowy posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych lub uprawnienia równoważne 
do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji 
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500mb.
Osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji winny nabyć wymagane doświadczenie zawodowe od 
dnia uzyskania uprawnień do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem 
polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania 
Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny 
potencjał osobowy.
2. W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
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o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w 
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy 
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
2) wykaz 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 zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1) i 4) uPzp, zawartych w pkt. VIII SWZ.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
Wykonawców z przedmiotowego postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawarty jest 
w pkt. X SWZ.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości 100 000,00 PLN (słownie: sto 
tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2019 r. poz. 310, 836, 1572 z późn. 
zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank 
Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach, Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002
Przelew powinien wskazywać numer referencyjny niniejszego postępowania. W przypadku wniesienia wadium 
w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia, 
w postaci elektronicznej.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ dokonywane będą w 
PLN.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we wzorze 
umowy
3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy:
— wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,
— dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej 
potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
-Ubezpieczenie OC w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (co najmniej ubezpieczenie ryzyk budowlano-
montażowych) na kwotę równą min. wartości realizowanej umowy
-Ubezpieczenie OC w zakresie odpowiedzialności deliktowej, tj. ubezpieczenie od roszczeń osób trzecich na 
kwotę równą min. wartości realizowanej umowy
Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną do maks. wysokości 200 PLN na jedno zdarzenie dla OC 
deliktowego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

7 / 10



Dz.U./S S245
17/12/2021
647857-2021-PL

8 / 10

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 19/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1) lit. a-g, pkt. 2) i pkt. 4), 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z podmiotów),
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z podmiotów),
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 

17/12/2021 S245
https://ted.europa.eu/TED

8 / 10



Dz.U./S S245
17/12/2021
647857-2021-PL

9 / 10

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z 
podmiotów),
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z 
podmiotów),
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z podmiotów).
2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 uPzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Informacja o dokumentach wymaganych od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, została zawarta w pkt. IX SWZ.
4. Zamawiający zastosuje procedurę wskazaną w art. 139 ust. 1 uPzp (tzw. „procedura odwrócona”). Procedura 
ta polega na tym, że zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Informacje ogólne:
1) Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 505 i nast. uPzp.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 505 ust. 2 uPzp,
c) Zamawiającemu, w postaci skargi do sądu.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 515 uPzp. 
Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego uregulowane zostały w art. 506-578 uPzp.
3. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego 
uregulowane zostały w art. 579-590 uPzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2021
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