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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347704-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Usługi związane z odpadami
2019/S 141-347704
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
291009834
ul. Głogowskiego 3/5
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Kaczmarska
Tel.: +48 412672133
E-mail: przetargi@um.ostrowiec.pl
Faks: +48 412672110
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.ostrowiec.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.um.ostrowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Św. od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. Odbiór i
zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: Or.271.28.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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90500000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 1.1.2020 roku do 31.12.2021 roku, pochodzących z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy.
Organizacja i prowadzenie PSZOK.

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
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 1.1.2020 roku do 31.12.2021 roku, pochodzących z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy.
Organizacja i prowadzenie PSZOK. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) odbiór odpadów komunalnych, wytworzonych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
b) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
c) odbiór przeterminowanych leków ze wskazanych punktów zbiórki zlokalizowanych w aptekach,
przychodniach zdrowia, w budynkach użyteczności publicznej, oddawanych przez mieszkańców Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski wraz z wyposażeniem punktów w oznakowane pojemniki przeznaczone do zbierania
przeterminowanych leków;
d) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych ze wszystkich nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zebranych w PSZOK oraz we wskazanych
punktach zbiórki przeterminowanych leków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumencie pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ)” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozszerzona edukacja ekologiczna / Waga: 4
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Kryterium jakości - Nazwa: Odbieranie „u źródła” rozszerzonego katalogu odpadów wielkogabarytowych /
Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Mycie pojemników / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjał techniczny – posiadanie przez Wykonawcę pojazdów spełniających normę
spalin co najmniej Euro 5 / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób niepełnosprawnych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy / Waga: 9
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/01/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy zł.)
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 14 SIWZ.

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:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia tj.
1) wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia,
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia,
3) zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na wytwarzanie
odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów (zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie
odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, co najmniej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia,
Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:
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— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1. oświadczenie, że Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b
i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
2. numer rejestrowy, wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w
zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
3. zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na wytwarzanie
odpadów uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów (zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie i/lub przetwarzanie
odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, co najmniej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony
złotych),
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 PLN (słownie:
dwa miliony złotych),
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustaw
1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00
PLN (słownie: dwa miliony złotych),
2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w ciągu następujących po sobie dwunastu miesięcy,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum:
a) jedną usługę odbierania odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum 10 000,000 Mg rocznie lub
3

objętości odpowiadającej powyższej masie – stosując przelicznik 1 kg = 4,4 dm , o wartości zamówienia
minimum 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych i 00/100), i co najmniej 30 000 mieszkańców
oraz
b) jedną usługę prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, od co najmniej 30 000
mieszkańców.
Wykonawca jest zobowiązany spełniać jednocześnie oba wskazane warunki. Warunek uważa się za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie obu usług (z podaniem przedmiotu – zakresu rzeczowego zamówienia,
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dat ich wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane
należycie) z których każda była realizowana (lub jest realizowana) w ramach jednej umowy lub dwóch umów
odrębnie dla usługi określonej w ppkt a) i usługi określonej w ppkt b).
2) Dysponuje następującym potencjałem technicznym:
a) dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym wymogi
Zamawiającego oraz w ilości, co najmniej określonej w Rozdziale II pkt. 4 OPZ, tj. 10 sztuk, w tym:
— nie mniej niż trzema pojazdami bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych,
— nie mniej niż czterema pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, w tym odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, np.: z systemem HDS, pojazd skrzyniowy, samozaładowczy itp.,
— nie mniej niż jednym pojazdem przeznaczonym do odbioru odpadów z miejsc trudnodostępnych (np. wąskie
dojazdy, ograniczenia masy pojazdów dopuszczonych do ruchu po danej drodze),
— nie mniej niż jednym pojazdem przeznaczony do odbioru przeterminowanych leków;
b) Wykonawca posiada odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazę magazynowo-transportową z zapleczem
techniczno-biurowym, spełniającą wymagania o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. s OPZ, tj. m.in.
usytuowaną na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, mierzonej zgodnie z odległością, jaką pokona każdy z wskazanych przez
Wykonawcę specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów komunalnych, po najkrótszym odcinku drogi
publicznej o nawierzchni utwardzonej pomiędzy bazą magazynowo- transportową, a granicą Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać wymogi prawne, w szczególności wymogi
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do
terenu, na którym znajduje się baza magazynowo-transportowa;
c) posiada prawo do dysponowania nieruchomością oraz wskaże adres nieruchomości (lub numer geodezyjny
działki),na której zlokalizowany będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
spełniający wymogi określone w Rozdziale III pkt 1 OPZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ),
2. wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami i kserokopiami dowodów
rejestracyjnych pojazdów oraz oświadczenie o posiadaniu bazy transportowej z zapleczem technicznobiurowym; wzór wykazu wraz z oświadczeniem stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
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3. oświadczenie o miejscu lokalizacji PSZOK wraz z dokumentem poświadczającym prawo dysponowania
nieruchomością, na której będzie zlokalizowany PSZOK.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
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 (załącznik nr 8
do SIWZ);
3. w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 8
do SIWZ);
4. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - 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 Pzp.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5:
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Informacja o podmiotach zagranicznych znajduje się w Rozdziale XII pkt 3.2 (str. 16 i 17) SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi Załączniki nr 7 do SIWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, określa § 12 projektu umowy.
3. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy.
a. Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego
terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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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: 26/08/2019
Czas lokalny: 09:30

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: 26/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.8.2019 r. o godz. 10:00 w sali 003 w Urzędzie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II albo III kwartał 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Do Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca dołącza w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ)
– w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór formularza JEDZ stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi załącznik nr 5a do SIWZ, dostępna również
pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia.
Jeśli dotyczy należy dołączyć również JEDZ podwykonawcy oraz podmiotu na zasoby którego powołuje się
Wykonawca
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1. Pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy
nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
notariusza.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane
we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp (jeżeli dotyczy).
3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
3 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia
informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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:
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.
1. 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.
2. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
W terminie 10 dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
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4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 2 i 3 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. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r poz.1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2019
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