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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323181-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sanok: Roboty budowlane
2019/S 132-323181

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Mickiewicza 21
Sanok
38-500
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Sabat
Tel.:  +48 134655950
E-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl 
Faks:  +48 134655959
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pwsz-sanok.edu.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pwsz-sanok.4bip.pl
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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)
Numer referencyjny: DO.262-21/19

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
https://pwsz-sanok.edu.pl/
https://www.pwsz-sanok.4bip.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)
w ramach projektu pn. Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo
medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im.
Jana Grodka w Sanoku – nr RPPK.06.04.02-18-0001/18, w tym, w szczególności:
w ramach inwestycji zaplanowano do realizacji budynek Centrum Symulacji Medycznych wraz z
zagospodarowaniem terenu (działka nr 62/11). Jest to obiekt w rzucie zbliżony do prostokąta. Budynek posiada
trzy kondygnacje nadziemne, jest przykryty dachem płaskim. Na dachu zlokalizowano przestrzeń techniczną -
wentylatorni. W budynku zlokalizowano aule, sale dydaktyczne wraz z przyległymi pomieszczeniami sterowni,
pomieszczenia biurowe do pracy, węzły higieniczno-sanitarne i socjalne. Budynek będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

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
45214400
45100000
45210000
45300000
45400000
45112000
45223500
45262300
45262500
45320000
45261200
45410000
45440000
45430000
45432100
45420000
45421141
45421160
45443000
45313100
45113000
45112210
45231100
45231110
45231112
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45231113
45321000
45332000
45332200
45332300
45332400
45331100
45331220
45331210
45331211
45310000
45317000
45314300
45316100
45312000
45314320
45312100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, w gminie Sanok, działka nr 62/11

II.2.4) Opis zamówienia:
Obiekt będzie składał się z dwóch części/bloków niezależnych od siebie tj. części dydaktycznej (kwalifikowanej)
oraz części noclegowej (dom studenta – niekwalifikowanej).
Podstawowe dane powierzchniowe budynku:
Długość 60,0 m
Szerokość 25,77 m
Wysokość – 15,30 m
Powierzchnia

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem [m2] 4506,26

Powierzchnia zabudowy budynku nowego [m2] 1365,13

Powierzchnia netto [m2] 3611,10

Powierzchnia użytkowa [m2] 2463,91

Kubatura całkowita [m3] 17688,70
Podstawową funkcją budynku jest prowadzenie zajęć dydaktycznych. W budynku zaprojektowano dwie klatki
schodowe oraz windę umożliwiającą transport łóżek szpitalnych.
Główne wejście zlokalizowano od strony północno-wschodniej. Układ funkcjonalny przebiega następująco:
— parter — strefa wejściowa z dozorem i kontrolą wchodzących, przestrzeń dla studentów, szatnia okrycia
wierzchniego połączona z portiernią, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 3 sale seminaryjne, sale debriefingu,
2 sale symulatorów wysokiej wierności, szatnie studentów i obsługi, a także pomieszczenia techniczne. Jako
osobny układ funkcjonalny — 5 modułów mieszkalnych z osobnym wejściem z zewnątrz budynku. Moduły
mieszkalne posiadają bezpośrednie połączenie z pozostałą częścią budynku jako przejście techniczne tylko i
wyłącznie dla pracowników obsługi,
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— pierwsze piętro — sale dydaktyczne/symulatorów, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia biurowe,
— drugie piętro – sale dydaktyczne/symulatorów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zespół pomieszczeń
egzaminu OSCE
— na dachu zaplanowano przestrzenie techniczne — wentylatornie.
Obiekt zostanie wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na płycie fundamentowej
oraz na palach żelbetowych. Konstrukcję główną stanowią ramy żelbetowe. Wejście do budynku zlokalizowano
od strony północnej, od strony ciągu pieszego i skrzyżowania ulic Mickiewicza oraz Żwirki i Wigury. Obiekt
zaprojektowano w sposób współgrający z otoczeniem, z nawiązaniem do miejscowych tradycji oraz istniejącej
architektury w Sanoku.

Powierzchnia zabudowy 1365,13 m2

Projektowany poziom posadzki parteru budynku ustala się 30 cm powyżej poziomu terenu okalającego
budynek, tj. na poziomie 290 m n.p.m
Projektowany budynek wyposażony zostanie w komplet niezbędnych instalacji, zgodnie ze stosownymi
przepisami i wymogami p. poż., Sanepid oraz BHP.
Projektuje się doprowadzenie sieci i przyłączy instalacyjnych na teren inwestycji do projektowanego obiektu wg.
odpowiednich projektów branżowych.
Dojazd do budynku – projektuje się nowy zjazd z ulicy Żwirki i Wigury (nr. Planuje się zaprojektować
miejsca parkingowe w celu otrzymania wymaganej liczby miejsc parkingowych w terenie, by spełnić wymogi
MPZT dotyczące wymaganej liczby miejsc postojowych. Ulicę Żwirki i Wigury znajdującej się na północ od
projektowanego budynku oraz ulicę Mickiewicza, usytuowanej od strony wschodniej od projektowanego
budynku przeznacza się jako drogę pożarową o szerokości > 4 m.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji zainstalowanych
systemów wentylacyjnego i klimatyzacji, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków
gwarancji określają:
Załącznik nr 1 do SIWZ zawierający:
1) dokumentację projektową „Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza 21)”,
2) opis przedmiotu zamówienia „Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza
21)”,
3) decyzję nr 71/19 Starosty Sanockiego — pozwolenie na budowę z dnia 22.2.2019 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.
Pomocniczo do dokumentacji projektowej dołączono przedmiar robót.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancyjnego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji umowy / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalny czas przybycia serwisu do systemu wentylacji i klimatyzacji od
zgłoszenia awarii/usterki / Waga: 4
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 55
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt jednorazowego przeglądu systemu wentylacji i klimatyzacji / Waga: 3

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 700
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:
RPPK.06.04.02-18-0001/18 - Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i
społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz
PWSZ – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 700 000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych 00/100)
wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 700 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Dokładny
termin realizacji zamówienia Wykonawca deklaruje na druku oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do 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 stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 8 000
000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający żąda: informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN lub zdolność
kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 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:
a.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie
budynku szpitalnego lub obiektu dydaktycznego przeznaczonego dla kierunków medycznych (np. lekarski,
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne), o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto.
Uwaga



Dz.U./S S132
11/07/2019
323181-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 9

11/07/2019 S132
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 9

Zamawiający nie wyraża zgody na tzw. sumowanie doświadczenia, tzn. obydwie roboty musiał wykonać
Wykonawca lub podmiot użyczający zasoby. W przypadku, gdy jedną robotę budowlaną wykonał Wykonawca, a
drugą podmiot użyczający zasoby, Zamawiający uzna, że powyższy warunek nie został spełniony. W przypadku
konsorcjów, obie roboty musi wykazać jeden z członków konsorcjum.
b.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia, w tym co
najmniej:
— 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, posiadającą doświadczenie zawodowe
w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie min. 3 budynków, a co najmniej jeden z nich był
budynkiem szpitalnych lub obiektem dydaktycznym przeznaczonym dla kierunków medycznych (np. lekarski,
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne);
— 1 elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP do 1KV do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresach
eksploatacja i dozór;
— 1 osobą posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
— 1 osobą posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
— 1 osobą posiadającą uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
— 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15.5.2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2017.1951 j.t.).
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie wymagań określonych w lit. b) przez tę samą osobę, jeśli posiada ona
wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji
zawodowych Zamawiający żąda:
Wykazu robót budowlanych należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 (wzór wg
Załącznika nr 5 do SIWZ).
W wykazie robót budowlanych należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w SIWZ.
Dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, 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, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w SIWZ (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie.
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się w projekcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących roboty budowlane lub instalacyjne elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Szczegóły określone są w § 6 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

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: nie

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: 13/08/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój 102 (parter — sala
konferencyjna), budynek A
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.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, informacje dotyczące ceny oferty, terminu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i innych
warunków określonych w SIWZ.
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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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
— zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca, wraz z
ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym, na formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp (dalej:
JEDZ).Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (ESPD). SIWZ zawiera
instrukcję przygotowania i złożenia JEDZ.
2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy podmiot składa osobny JEDZ.
2.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu, składa osobny JEDZ każdego z tych podmiotów.
2.3. Oświadczenia JEDZ Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ).
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na
wezwanie Zamawiającego:
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 wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
b. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
d. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
e. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg załącznika nr 8 do SIWZ), o której mowa w
art. 24 ust.
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5.Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy
czym jeden miesiąc to 30 dni.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa)
7. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SIWZ.
8. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia” należy przez to rozumieć również SIWZ.
Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z 29.1.2004 – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla robót
budowlanych. 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 Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2019


