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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438998-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Roboty drogowe
2021/S 168-438998
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia pielech
E-mail: jedz@um.gorzow.pl
Tel.: +48 957355576
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431
Adres pocztowy: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@pwikgo.pl
Tel.: +48 957355576
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.gorzow.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://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
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://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
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:
Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu
PKP w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny: BZP.271.22.2021.NP

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem
i siecią trakcyjną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawa
z montażem tablic informacji pasażerskiej, dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła
przesiadkowego z budową dworca autobusowego wraz z przebudową ulic Składowa i Jancarza, przeniesienie
sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP, dostawa budynku socjalnego z wc oraz
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy
zakres zamówienia został określony w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SWZ.

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
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45233121 Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45234121 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
34971000 Urządzenia bezpośredniego monitorowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem
i siecią trakcyjną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawa
z montażem tablic informacji pasażerskiej, dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła
przesiadkowego z budową dworca autobusowego wraz z przebudową ulic Składowa i Jancarza, przeniesienie
sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP, dostawa budynku socjalnego z wc oraz
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową, polegające na
wykonaniu niżej wymienionych zadań:
Zadanie 1 przebudowa ul. Dworcowej w ramach „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul.
Dworcowej” dla projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.”
Zadanie 2 dostawa z montażem tablic informacji pasażerskiej dla SDIP i kamer monitoringu w ramach „Budowa
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego"
dla projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
Zadanie 3 budowa węzła przesiadkowego w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w
Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”
Zadanie 4 przeniesienie istniejących sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP w
ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury
tramwajowej”
Zadanie 5 dostawa z montażem budynku socjalnego dla kierowców MZK z wc dla budowy węzła
przesiadkowego w ramach „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z
przebudową infrastruktury tramwajowej”.
Zadanie 6 przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
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:
RPLB.03.03.02-08-0001/20; POIS.06.01.00-00-0046/16-00; POIS.05.02.00-00-0035/18-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w tym:
1) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w ramach Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 6 w terminie:
9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
2) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w ramach Zadania 3, Zadania 4 i Zadania 5 w terminie:
14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy
Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wyk. zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Aktualne na dzień składania ofert (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Wykonawca
może wykorzystać jednolity dokument JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów:1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) Informację
z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 3)
Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie odnoszącym się do
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 .
5)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 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 załączeniem 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.
7)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publ, 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
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publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami
CD-III.1.2)
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
C.d. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków w niniejszym ogłoszeniu, informacje na temat dokumentów
dotyczących Podmiotów udostępniających zasobu oraz Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej zostały zawarte w SWZ, która znajduje się za stronie
internetowej Zamawiającego.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 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 załączeniem 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.
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 wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył:
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni mineralnoasfaltowej na odcinku o długości co najmniej 200 m;
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego na
odcinku o długości co najmniej 100 mtp wraz z budowa lub przebudową sieci trakcyjnej o długości co najmniej
100 m;
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z rur
żeliwnych o średnicy minimum 500 mm i długości minimum 200 mb.
Zamawiający dopuszcza wykonanie roboty w zakresie budowy lub przebudowy drogi wskazanej w tirecie
pierwszym, budowy lub przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną opisanej w tirecie drugim oraz budowy
lub przebudowy sieci wodociągowej wskazanej w tirecie trzecim w ramach jednego zadania.
b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
• Kierownik budowy (1 osoba) posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej,
minimum 3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych
• Kierownik robót branży konstrukcyjnej (1 osoba) posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjnej,
minimum 3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót branży konstrukcyjnej,
• Kierownik robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
• Kierownik robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy pzp. Zmiana
umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 12 projektu umowy

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2021
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: 01/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 10:30

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 żąda wniesienia wadium w zależności od zamówienia częściowego w wysokości: 600 00,00 zł
2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Aktualne na dzień składania ofert (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str.
16). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z
Wykonawców;
2) Dowód wniesienia wadium;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z
dokumentów rejestrowych);
4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z jednolitym dokumentem JEDZ podmiotu
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udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeśli dotyczy);
3Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
polegających na udzieleniu zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego podobnych
rob budowlanych.
4Przedmiot zamówień: powtórzenie podobnych robót budowlanych w wycenionych Tabelach elementów
rozliczeniowych.
5Wielkość lub zakres zamówienia: do 30 % wartości zamówienia podstawowego podobne będą udzielone
dotychczasowemu Wykonawcy, w przypadku:
-realizacji przez Miasto dodatkowego zakresu robót budowlanych na warunkach określonych w niniejszej
SWZ w szczególności: w zakresie dodatkowych dostaw tablic informacji pasażerskiej, kamer, przyłączy
energetycznych, kanalizacji teletechnicznej, sprzętu i urządzeń dla potrzeby SDIP i monitoringu, robót
rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni, odtworzenia warstw konstrukcyjnych branży drogowej w
szczególności wykonania dodatkowego odcinka jezdni, dodatkowego zjazdu, zatoki autobusowej, peronu,
chodnika, ścieżki rowerowej, branży telekomunikacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej
lub innej, przeniesieniem sieci teletechnicznych, energetycznych, dodatkowych zadaszeń/wiat, konstrukcji,
studni, wpustów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznych i innych,
- realizacji przez PWIK dodatkowego zakresu robót budowlanych na warunkach określonych w niniejszej SWZ
w szczególności: w zakresie przebudowy/remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
6Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej: Zaleca się,
aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez
Zamawiającego, w szczególności rozpoznania możliwości pozyskania materiałów do realizacji robót oraz
możliwości utylizacji gruntów z wykopów i materiałów nieprzydatnych do wbudowania. Informacje zdobyte
podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty
6Zamawiający zastosuje art. 139 ust. 2 ustawy Pzp..
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz dokumentów
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechania czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym termin i sposób ich wnoszenia, znajdują
się w DZIALE IX ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2021
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