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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180975-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Czarny Dunajec: Usługi projektowania rurociągów
2014/S 103-180975
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Czarny Dunajec
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Osoba do kontaktów: Piotr Zmarzliński
34-470 Czarny Dunajec
POLSKA
Tel.: +48 182613540
E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
Faks: +48 182613530
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.czarny-dunajec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka Samorządu Terytorialnego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Czarny Dunajec na
terenie gminy Czarny Dunajec.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
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Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Czarny Dunajec.
Kod NUTS PL215
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Czarny Dunajec, Podczerwone i
Chochołów należących do Gminy Czarny Dunajec objętych Aglomeracją Czarny Dunajec. Celem opracowania
dokumentacji projektowej jest uzyskanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Całość zamówienia została podzielona na 3 części:
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Czarny Dunajec ul. Jana Pawła II oraz w miejscowości Podczerwone – kanały uzupełniające.
Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Czarny Dunajec – ciąg ulic Targowa i Kamieniec Górny oraz ulica Targowa nad rzeką Czarny Dunajec oraz ulica
Kamieniec Dolny – kanał boczny wzdłuż rzeki Czarny Dunajec.
W ciągu ulicy Targowej dodatkowo należy wykonać dokumentację projektową przebudowy sieci
wodociągowej.
Część 3 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Chochołów – kanały uzupełniające.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200, 71320000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Całoś zamówienia podzielona jest na 3 części/zadania, dla których to należy uzyskać odrębne pozwolenia na
budowę:
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Czarny Dunajec ul. Jana Pawła II oraz w miejscowości Podczerwone – kanały uzupełniające.
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Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Czarny Dunajec – ciąg ulic Targowa i Kamieniec Górny oraz ulica Targowa nad rzeką Czarny Dunajec oraz ulica
Kamieniec Dolny – kanał boczny wzdłuż rzeki Czarny Dunajec.
W ciągu ulicy Targowej dodatkowo należy wykonać dokumentację projektową przebudowy sieci
wodociągowej.
Część 3 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Chochołów – kanały uzupełniające.
Szczegółowy zakres zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ - Program FunkcjonalnoUżytkowy (PFU).
Szacunkowa wartość bez VAT: 303 400 PLN
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.7.2014. Zakończenie 30.11.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część 1
1)
Krótki opis
Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec
ul. Jana Pawła II oraz w miejscowości Podczerwone – kanały uzupełniające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200

3)

Wielkość lub zakres
Szczegółowy zakres został określony w siwz
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.7.2014. Zakończenie 30.11.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Cześć 2
1)
Krótki opis
Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec
– ciąg ulic Targowa i Kamieniec Górny oraz ulica Targowa nad rzeką Czarny Dunajec oraz ulica Kamieniec
Dolny – kanał boczny wzdłuż rzeki Czarny Dunajec.
W ciągu ulicy Targowej dodatkowo należy wykonać dokumentację projektową przebudowy sieci
wodociągowej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200

3)

Wielkość lub zakres
Szczegółowy zakres został określony w siwz
Szacunkowa wartość bez VAT: 110 500 PLN
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Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.7.2014. Zakończenie 30.11.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 3
Nazwa: Część 3
1)
Krótki opis
Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów –
kanały uzupełniające.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200

3)

Wielkość lub zakres
Szczegółowy zakres został określony w siwz
Szacunkowa wartość bez VAT: 131 100 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 20.7.2014. Zakończenie 30.11.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w łącznej wysokości 7 500,00 PLN
W przypadku oferty częściowej, wysokość wadium wynosi odpowiednio:
— dla części 1 - 1 500,00 PLN
— dla części 2 - 2 500,00 PLN
— dla części 3 - 3 500,00 PLN
Szczegółowe wymagania dotyczące wpłaty wadium, opisane zostały w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenia płatne będą fakturami częściowymi w wysokościach:
1) 60 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej (budowlanej,
wykonawczej, kosztorysowej, STWiOR, studium wykonalności) i złożeniu kompletnego, zgodnego z wymogami
prawa, projektu budowlanego w Starostwie w celu uzyskania pozwolenia na budowę (kopia złożonego wniosku
o pozwolenie na budowę)
2) 40 % wynagrodzenia płatne będzie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i
przekazaniu Zamawiającemu egzemplarzy zatwierdzonych projektów,
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest protokół odbioru nadzorowanych robót bez zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury częściowej (rachunku) przez
Wykonawcę u Zamawiającego.
4. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilku wykonawców, oferta musi spełniać warunki określone w SIWZ

III.1.4)

Inne szczególne warunki
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie zgodne z art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający:
a) dla CZĘŚCI I zamówienia:
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 3,0 km wraz
z przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji.
b) dla CZĘŚCI II zamówienia:
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km wraz z
przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji;
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej o długości minimum 1 km wraz z
przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji;
c) dla CZĘŚCI III zamówienia:
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 7 km wraz z
przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji.
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia tj. uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności:
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych ,
cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych bez ograniczeń,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty, które
należy złożyć w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu winien spełniać jeden Wykonawca lub
wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca, który powoływał się będzie przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedłoży pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, (wraz z ewentualnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy).
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy prawo zamówień publicznych przedkłada wraz z ofertą
następujące dokumenty:
1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a
w przypadku dokumentu o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, składek nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert) - analogicznie jak w przypadku wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ust. 5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
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7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców
oddzielnie.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa w tym
zakresie szczegółowych wymagań.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym - zamawiający nie wyznacza w tym zakresie
szczegółowych wymagań.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ww. warunek
jeżeli złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia tj. uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie:
a) dla CZĘŚCI I zamówienia:
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 3,0 km wraz
z przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji.
b) dla CZĘŚCI II zamówienia:
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5 km wraz z
przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji;
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej o długości minimum 1 km wraz z
przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji;
c) dla CZĘŚCI III zamówienia:
— co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 7 km wraz z
przyłączami do budynków oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

30/05/2014
S103
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/10

Dz.U./S S103
30/05/2014
180975-2014-PL

III.3.2)

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/10

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
19/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.7.2014 - 11:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.7.2014 - 12:00
Miejscowość:
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Sala Narad (II p.)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostało zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

30/05/2014
S103
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/10

Dz.U./S S103
30/05/2014
180975-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/10

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia podany w sekcji II.3. jest terminem orientacyjnym podanym
z uwzględnieniem procedury przetargowej. Przesunięcie tego terminu nie może powodować roszczeń
Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. 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. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

30/05/2014
S103
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/10

Dz.U./S S103
30/05/2014
180975-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/10

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszwa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.5.2014
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