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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401257-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2014/S 227-401257
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
pl. Wolności 13
Punkt kontaktowy: Wydział Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, pl. Wolności 13,
47-220 Kędzierzyn-Koźle, II piętro, pok. nr 30
Osoba do kontaktów: Piotr Kmieć
47-220 Kędzierzyn-Koźle
POLSKA
Tel.: +48 774052710
E-mail: gospodarczy@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
Faks: +48 774723295
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat.kedzierzyn-kozle.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
POLSKA
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
POLSKA

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych projektu zintegrowanego pn. „Poprawa
dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim poprzez kompleksową
modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
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: Powiat
Kędzierzyńsko-Kozielski, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Powiat Strzelecki.
Kod NUTS PL,PL522

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
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z
podziałem na 2 zadania:
Zadanie nr 1
Przebudowa Bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
Zadanie nr 2
Modernizacja następujących oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
1) Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie odcinka położniczego (230m²),
2) Oddziału Wewnętrznego (900m²) wraz z Pracownią Endoskopii (48m²),
3) Oddziału Chirurgii (750m²),
4) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (300m²)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71221000

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 jednej lub więcej 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:
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadań: Zadanie nr 1
Przebudowa Bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał.
nr 1 do SIWZ) oraz zadanie nr 2 Modernizacja następujących oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich 1) Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie odcinka położniczego (230m²),
2) Oddziału Wewnętrznego (900m²) wraz z Pracownią Endoskopii (48m²), 3) Oddziału Chirurgii (750m²), 4)
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (300m²) (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr
2 do SIWZ).
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jego wykonanie w poniższych etapach:
Etap I – opracowanie koncepcji – max. 30 dni od daty podpisania umowy.
Etap II – projekt budowlany oraz wykonawczy (wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami
wykonania i odbioru robót, ZZK, harmonogramem rzeczowo-finansowym itp.) – do dnia 30.4.2015r.
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 23.1.2015. Zakończenie 30.4.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Przebudowa części II i III kondygnacji Budynku A Szpitala w celu modernizacji i dostosowania do obowiązujących
przepisów Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie –
Koźlu.
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
przebudowy bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71221000

3)

Wielkość lub zakres
Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy bloku
operacyjnego oraz Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych projektu zintegrowanego pn. „Poprawa
dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim poprzez kompleksową modernizację
dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” dla Powiatu Strzeleckiego
1)
Krótki opis
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
modernizacja następujących oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
1) Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie odcinka położniczego (230m²),
2) Oddziału Wewnętrznego (900m²) wraz z Pracownią Endoskopii (48m²),
3) Oddziału Chirurgii (750m²),
4) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (300m²)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71221000

3)

Wielkość lub zakres
Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacja następujących
oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
1) Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie odcinka położniczego (230m²),
2) Oddziału Wewnętrznego (900m²) wraz z Pracownią Endoskopii (48m²),
3) Oddziału Chirurgii (750m²),
4) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (300m²)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

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:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 3500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset
złotych 00/100) dla każdego zadania (Wykonawca składający ofert na obydwa zadania zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 7 000 PLN).
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki określone zostały w umowie generalnej i umowach szczegółowych stanowiących załącznik nr 10 do
SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, następujących dokumentów:
1). Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2). Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
3). Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4). Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5). Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6). Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7). Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5–8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 składa:
a. pkt. 1.2 - 1.4 i pkt. 1.6 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
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— 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,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b. pkt. 1.5 i 1.7 – 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, 10 i 11
ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. a tiret 1 i 3 oraz pkt. 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit a. tiret 2 powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
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. Przepisy pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada również dokument dotyczący tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie przedmiotowego
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający uzna warunek zdolności ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
1). Dysponowanie kwotą 100 000 PLN (środki na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa).
2). Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę min. 500 000 PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. (art. 26 ust. 2c PZP).

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający warunek:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) dokumentacje projektowe (zakończone uzyskaniem
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pozwolenia na budowę, jeśli było wymagane) dotyczące obiektów szpitalnych, w tym min. 2 dokumentacje
dot. przebudowy/budowy bloku operacyjnego lub Oddziału Anestezji i intensywnej Terapii oraz jedną dot. innej
rozbudowy/przebudowy oddziałów szpitalnych. Zamawiający uzna również warunek za spełniony w przypadku
wykazania przez Wykonawcę wykonania co najmniej 1 dokumentacji projektowej dot. budowy nowego obiektu
szpitalnego.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia
będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalnościach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Zamawiający dopuszcza łączenie
wyżej opisanych specjalności, jeżeli którakolwiek z przewidzianych do realizacji zamówienia osób posiada
łącznie wymagane przez zamawiającego kwalifikacje.
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie z art. 44 składa
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ.
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

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin wykonania koncepcji. Waga 10

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:
WG.272.1.15.2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.1.2015 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.1.2015 - 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: 7.1.2015 - 11:15
Miejscowość:
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Gospodarczy, plac Wolności 13, 47-220 KędzierzynKoźle.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007–2013.
Projekt: „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko–Kozielskiego Subregionalnego
Obszaru Funkcjonalnego”
Umowa nr DPT/BDG-II/POPT/85/13 z dnia 1.7.2013 r.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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E-mail: odwolania@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: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się:
1. 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, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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 – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 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;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 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:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
Środki ochrony prawnej dotyczącej składania odwołań określone są w Dziale VI Rozdział 2 ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
00-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.11.2014
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