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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220710-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Roboty w zakresie budowy dróg
2017/S 110-220710

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Miasto Stargard
8542228873
ul. Czarnieckiego 17
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Skoczylas
Tel.:  +48 915783579
E-mail: zamowieniapubliczne@um.stargard.pl 
Faks:  +48 915784889
Kod NUTS: PL423
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stargard.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Stargardzie
85422228873
ul. Czarnieckiego 17, kancelaria ogólna
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Skoczylas
Tel.:  +48 915783579
E-mail: i.skoczylas@um.stargard.pl 
Faks:  +48 915784889
Kod NUTS: PL423
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stargard.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zamowieniapubliczne@um.stargard.pl
www.stargard.pl
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
mailto:i.skoczylas@um.stargard.pl
www.stargard.pl
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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:
Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie wraz z przebudową ulicy Towarowej w
Stargardzie.
Numer referencyjny: TZ.271.7.2017.2

II.1.2) Główny kod CPV
45233120

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego
wraz z przebudową układu drogowego, w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-
kosztorysową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez SIWZ, projekty budowlane,
specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robót oraz pozostałe materiały przetargowe.

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
45210000
45213311
45233128
45231000
45316100
45300000
48813000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL423
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stargard, ulice: Szczecińska, Towarowa, 11 Listopada, Bema.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego
wraz z przebudową układu drogowego, w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-
kosztorysową, w skład których wchodzą m.in.
1) w zakresie przebudowy układu drogowego:
a) przebudowa skrzyżowania ulic Szczecińskiej – 11-go Listopada – Bema – Towarowej,
b) przebudowa oraz budowa ciągów pieszych,
c) budowa ścieżki rowerowej,



Dz.U./S S110
10/06/2017
220710-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9

10/06/2017 S110
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 9

d) przebudowa ul. Towarowej oraz budowa mini ronda przy wjeździe na teren centrum przesiadkowego,
e) nawierzchnie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (pętla autobusowa, perony, parkingi);
f) rozbiórka kolidującej z inwestycją infrastruktury,
g) budowa nowego oświetlenia ulicznego,
h) przebudowa kolizji sieci energetycznych n/n i 15 kV,
i) przebudowa kolizji sieci teletechnicznych,
j) sieci i zewnętrzna instalacja wodociągowa,
k) sieci i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
l) zbiornik na wody opadowe,
m) przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
n) ogrodzenia oraz mury oporowe,
o) elementy małej architektury oraz zieleń (w tym wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją),
p) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym,
2) w zakresie budowy budynku kasowego ZCP wraz zadaszeniem:
a) wyburzenia i rozbiórki (myjnia, basen ppoż., budynki techniczne infrastruktury PKP),
b) budowa budynku kasowego wraz z wyposażeniem,
c) zadaszenie budynku wraz z zadaszeniem peronów i parkingów,
d) wewnętrzna instalacja wody, kanalizacji, wentylacji i ogrzewania;
e) wewnętrzne instalacje elektryczne;
f) instalacje niskoprądowe – sieć logiczna, monitoring, kontrola dostępu, SAP.
g) system dynamicznej informacji pasażerskiej,
h) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym,
Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:
1) w zakresie budynku kasowego:
a) budynek o konstrukcji żelbetowej dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ~215 m²;
b) powierzchnia zadaszenia (wraz z zadaszeniem pętli autobusowej) ~2400 m²;
2) w zakresie przebudowy układu drogowego:
a) nawierzchnia bitumiczna jezdni ~6300 m²
b) nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej ~1100 m²
c) roboty brukarskie ( kostka betonowa, płyty granitowe, kostka kamienna) – powierzchnia ~7500 m²,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
– założono możliwość wykonania robót drogowych polegających na wymianie nawierzchni jezdni wraz z
oznakowaniem oraz wymianą nawierzchni chodników na odcinku od granic opracowania na ulicy Szczecińskiej
do budowanego ronda naprzeciwko dawnego dworca PKS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez SIWZ, projekty budowlane, specyfikacje
techniczne (ST), przedmiary robót oraz pozostałe materiały przetargowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 97
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: Świadczenie nieodpłatnego serwisu / Waga: 1

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: 1. Projekt pn. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” 2. Projekt
pn. „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stargard.pl (www.stargard.pl / Miasto /
Bieżące informacje / Zamówienia publiczne (BIP) lub bip.um.stargard.pl / Urząd Miejski / Zamówienia publiczne)
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list.

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:
O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca przedkłada
następujące dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodnie ze wzorem załącznika nr 2. Jeżeli
Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) na żądanie Zamawiającego – 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,
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
e) na żądanie Zamawiającego – zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

www.stargard.pl
www.stargard.pl
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
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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,
f) 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
h) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
h) oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wstępnie najwyżej oceniona spośród ofert ważnych,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który posiada roczny
obrót w wysokości co najmniej 40 000 000 PLN za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie Wykonawcy w
JEDZ o rocznym obrocie za okres ostatnich 3 lat obrotowych. Obrót nie jest zasobem który w sensie fizycznym
można udostępnić i przenieść na inny podmiot;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zdolność techniczna. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch robót polegających na budowie
lub przebudowie dróg o kategorii ruchu nie mniejszej niż KR4, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN
brutto każda. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych
zamówień pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Potwierdzeniem
spełnienia warunku doświadczenia Wykonawcy będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania
przez Zamawiającego, treść wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 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 zostały
wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom
wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć
dowody (referencje) do co najmniej dwóch wymaganych robót. Zamawiający nie wymaga wskazywania w
wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie;



Dz.U./S S110
10/06/2017
220710-2017-PL

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

10/06/2017 S110
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 9

2) Zdolność zawodowa. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będzie
pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania
robotami drogowymi z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi, mającą
w swym doświadczeniu kierowanie co najmniej jedną robotą drogową o wartości co najmniej 5 000 000 zł
brutto. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności zawodowej będzie oświadczenie Wykonawcy oraz,
w przypadku zażądania przez Zamawiającego, treść wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia,
3) Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na podstawie art. 23 ust. 5
ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej
(doświadczenia) nie podlega sumowaniu – oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum
musi wykazać się samodzielnie realizacją wymaganych robót określonych w pkt 1) – co do ilości, zakresu i
wartości. Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie
wykażą zrealizowanie wymaganych ilości robót, ale żaden z nich nie wykonał samodzielnie wymaganych robót
określonych w pkt 1). Zamawiający uznaje za dostatecznie doświadczonego jedynie tego Wykonawcę, który co
najmniej dwukrotnie zrealizował robotę opisaną jako warunek udziału w postępowaniu;
4) Poleganie na zdolności technicznej innego podmiotu. Jeżeli Wykonawca, który nie ma wymaganej warunkami
postępowania zdolności technicznej (wymaganego doświadczenia) polega na zasobach (zdolności technicznej)
innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie wymaganych robót określonych w pkt 1). W
sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany przez Wykonawcę jako
podwykonawca, który będzie wykonywał osobiście wszystkie roboty związane z budową i przebudową dróg
co najmniej w zakresie nawierzchni i podbudów. Wykonawca przedkłada zobowiązanie podmiotu, na którego
zasobach polega, do osobistego wykonania wymaganych robót.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zakres zmian do umowy określonej wzorem w zał. nr 5 do SIWZ
1)zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy
nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi
okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy.
2)zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót nie przewidzianych w zestawieniu prac
planowanych (przedmiarze) lub wykonania robót w ilościach większych niż założonych w przedmiarze, lub
wprowadzenia robót zamiennych, nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia
3)zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia.
4)zmiana umowy wynikająca ze zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na sposób wykonania lub
koszty zamówienia
5)inne zmiany dokonywane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 14/07/2017
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: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski, Stargard, ul. Czarnieckiego 17, p. 111.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Iwona Skoczylas – sekretarz komisji przetargowej.

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:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 300 000 PLN
w terminie do 14.7.2017 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone jest w formach określonych art.45 ust.6 ustawy
Pzp. Szczegółowe warunki wnoszenia wadium określa SIWZ
Zamawiający będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, albo że 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,
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wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę JEDZ lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie
innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji
ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP
z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
3) Do przedkładanych dokumentów oraz do innych zagadnień związanych z dokumentami nieuregulowanych
niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126)
Doprecyzowuje się, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Podstawy wykluczenia oraz wykaz dokumentów przedstawianych na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia określono w sekcji III.1.1
Wszelkie dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia, warunkami udziału, warunkami realizacji
umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna pod adresem: http://bip.um.stargard.pl/
index.php?id=zampub&zp=list

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
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:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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 Zamawiającego.
Odwołanie wobec innych czynności 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2017

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

