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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301959-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łazy: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2018/S 133-301959

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Promax Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 14
Łazy
42-450
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Wyrwas, Marta Lipiec, Małgorzata Ściślicka
Tel.:  +48 326734260/+48 326729422
E-mail: mscislicka@lazy.pl 
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.promaxlazy.pl,http://www.bip.umlazy.finn.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.promaxlazy.pl,http://www.bip.umlazy.finn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy - etap 2. Postępowanie 4
Numer referencyjny: ZP. 2. 2018

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:mscislicka@lazy.pl
http://www.bip.promaxlazy.pl,http://www.bip.umlazy.finn.pl
http://www.bip.promaxlazy.pl,http://www.bip.umlazy.finn.pl
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Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz
Z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości oraz pompownie sieciowe ścieków P1a, P2, P3, P4, P4a.
Odbiornikiem ścieków z kanalizowanego obszaru będzie istniejący system kanalizacji sanitarnej wraz z
Istniejącą oczyszczalnią.
Ścieków. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej obejmuje:
Kanały grawitacyjne:
Długość łączna 15 787 mb, w tym:
— φ 315 mm – 6,0 mb,
— φ 200 mm – 12499,0 mb,
— φ 160 mm (ONS Odcinki Należące do Sieci) – 3 283,0 mb.
Przewody tłoczne.
Długość łączna 3 568,0 mb, w tym:
— φ 250 mm – 11,0 mb,
— φ 118 mm – 735,0 mb,
— φ 160 mm – 994,0 mb,
— φ 110 mm – 728,0 mb,
— φ 90 mm – 520,0 mb,
— φ 90 mm – 99,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa),
— φ 50 mm – 481,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa).
Pneumatyczne przepompownie sieciowe w ilość 5 – szt. wraz z systemem sterowania i monitoringu.
Przepompownie przydomowe w ilości 11 szt.
Szczegółowy opis zawiera SIWZ i dokumentacja pro

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
45200000
45100000
45110000
45111200
45252100
45233100
45315600
45315700
45316200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łazy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz
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Z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości oraz pompownie sieciowe ścieków P1a, P2, P3, P4, P4a.
Odbiornikiem ścieków z kanalizowanego obszaru będzie istniejący system kanalizacji sanitarnej wraz z
istniejącą oczyszczalnią ścieków. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej obejmuje:
Kanały grawitacyjne: długość łączna 15 787 mb, w tym:
— 315 mm – 6,0 mb,
— 200 mm – 12 499,0 mb,
— 160 mm (ONS Odcinki Należące do Sieci) – 3 283,0 mb.
Przewody tłoczne.
Długość łączna 3 568,0 mb, w tym:
— 250 mm – 11,0 mb,
— 118 mm – 735,0 mb,
— 160 mm – 994,0 mb,
— 110 mm – 728,0 mb,
— 90 mm – 520,0 mb,
— 90 mm – 99,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa),
— 50 mm – 481,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa).
Pneumatyczne przepompownie sieciowe w ilość 5 – szt. wraz z systemem sterowania i monitoringu.
Przepompownie przydomowe w ilości 11 szt.
Z uwagi na to że zadanie będące przedmiotem zamówienia jest elementem większego przedsięwzięcia jakim
jest skanalizowanie całego obszaru miasta Łazy, dlatego też dokumentacja projektowa obejmuje szerszy,
większy zakres aniżeli zamawiający przewidział do wykonania w ramach tego zamówienia. W szerszym
opracowaniu dokumentacja projektowa obejmuje 10 pompowni – zlewni, natomiast przedmiotem niniejszej
dokumentacji jest wykonanie 5 zlewni tj.:
Zlewni oczyszczalni.
Zlewni pompowni P1a.
Zlewni pompowni P2.
Zlewni pompowni P3.
Zlewni pompowni P4.
Pozostałe etapy budowy kanalizacji sanitarnej objęte opracowaniem projektowym (zlewnie z pompowniami od
P5 do P10 będą wykonywane w późniejszym terminie.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:
1.Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy etap II Projekt zagospodarowania terenu; Projekt
architektoniczno-budowlany
2. Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy etap II Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekty Wykonawcze: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy etap II Projekt pneumatycznej pompowni
ścieków P1A, P2, P3, P4, P4a
4. Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy etap II Instalacje elektryczne pompowni ścieków
P1a, P2, P3, P4, P4a
5. Przedmiary robót
6. STWiORB dla budowy kanalizacji sanitarnej w Łazach; Wykonane przez ECON mgr inż. Marek Michalczyk,
25-237 Kielce ul. Gen. T. Klimeckiego 10
7 Dane Geotechniczne Podłoża Gruntowego
8 załącznik nr 9 do SIWZ
W związku z tym, że odtworzenie dróg po budowie kanalizacji jest finansowane z funduszy unijnych tylko
w części dotyczącej szerokości wykonywanych wykopów pod budowę kanalizacji, Gmina Łazy jako partner
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finansuje wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg w pozostałej części drogi tak, aby została wykonana
cała nawierzchnia drogi na odcinku w którym będzie budowana kanalizacja. W założeniu Promax finansuje
odtworzenie nawierzchni ½ części drogi od zakopania wykopów do położenia warstwy ścieralnej, zaś
Gmina finansuje położenie warstwy ścieralnej na drugiej połowie drogi wraz niezbędnymi robotami. Gmina
finansuje jedynie położenie warstwy ścieralnej oraz roboty z tym związane wyspecyfikowane w przedmiarze
robót pn.Odtworzenie warstwy ścieralnej z regulacją uzbrojenia (zał. nr 9 SIWZ). W związku z tym, po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy, zostanie podpisana jedna umowa,
w której zostanie wyodrębniona część zadania finansowana przez Gminę. W tym zakresie Promax Sp. z
o.o.działał będzie jako pełnomocnik Gminy Łazy, z wyjątkiem płatności, która będzie dokonana bezpośrednio
przez Gminę.
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót
budowlanych będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, na wszystkich
stanowiskach robotniczych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.Przewiduje się unieważnienie
postępowania w przypadku jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną przyznane na
realizację zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Podwyższenie standardu rur kanalizacyjnych z SN 8 na SN 12 / Waga:
10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia / Waga: 30,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr naboru RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17; Nr wniosku WND-RPSL.05.01.01-24-06GB/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych w wysokości 30 %. Zamówienie uzupełniające obejmuje budowę sieci kanalizacji w
układzie grawitacyjno-tłocznym oraz odtworzenie dróg.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) w zakresie doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólno
spławnej o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto (słownie: osiem milionów złotych
brutto).
2) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a.jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W
przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65)
b.jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65)
c.jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65)
d.jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65)
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Wykonawca może zaproponować jedną osobę do nadzoru kilku branż, zgodnie z posiadanymi przez tę osobę
uprawieniami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, dotyczące wiedzy
i doświadczenia zostaną spełnione gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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. W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
— czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13–
22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Zapisy dotyczące składania dokumentów w przypadku wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej są szczegółowo określone w SIWZ: rozdział VI ust. 5, pkt 1)-4).
10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki dotyczące realizacji umowy zawiera załącznik nr 8 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
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 066-146149

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2018
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: 02/11/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Promax Sp. z o.o, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy –
sekretariat w terminie do dnia 4.9.2018 r. do godz. 10:00.
2. Oferty będą otwierane w dniu 4.9.2018 r. o godz. 10:30 sala – siedziba Zarządu.

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.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN. Szczegółowe zapisy
zawiera rozdział IX SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie. Szczegółowy opis zawiera rozdział XVI SIWZ.
2. Zamawiający wykluczy wyk. który nie wykaże, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24
ust. 1 pkt 13-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, określonych w rozdziale V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy
muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ– załącznik nr 2 do SIWZ – przesłany
elektronicznie.
b) Potwierdzenie wniesienia wadium

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146149-2018:TEXT:PL:HTML
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c) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
b) 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 wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, 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 wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej,
e) oświadczenie Wykonawcy zgodne z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy zapis zawiera SIWZ);
f) wykaz robót budowlanych;
g) wykaz osób.
Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawiera rozdział VI SIWZ pkt 5.
Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia jest zawarta w rozdziale III SIWZ
Oświadczenia składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.JEDZ należy przesłać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. na adres:
malgorzatascislicka@lazy.pl . Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący
format przesłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xps, .odt, .rtf. Szczegóły zawiera rozdział VI SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:malgorzatascislicka@lazy.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień
publicznych Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2018

www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

