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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357239-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sztum: Usługi związane z odpadami
2020/S 145-357239
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Sztum
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 39
Miejscowość: Sztum
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
E-mail: sztum@sztum.pl
Tel.: +48 556406363
Faks: +48 556406300
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.sztum.pl/1471.html
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:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Sztum”
Numer referencyjny: GKiB.271.23.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta
i gminy Sztum” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), a także zapisami
Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022, który stanowi aktualizację „Planu gospodarki
odpadami dla województwa pomorskiego 2018” przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą
nr 321/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa
pomorskiego 2022”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ oraz w załącznikach do umowy.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren miasta i gminy Sztum

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta
i gminy Sztum” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), a także zapisami
Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022, który stanowi aktualizację „Planu gospodarki
odpadami dla województwa pomorskiego 2018” przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą
nr 321/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa
pomorskiego 2022”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ oraz w załącznikach do umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności za fakturę / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 41 000,00 PLN. Uregulowania dot. wadium określono
w rozdz. VIII SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;
2) Zamawiający stosuje podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp;
3) spełniają warunki udziału w postępowania.

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:
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010) oraz
art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1292);
b) posiada wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie kodów
odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia;
c) posiada zezwolenia na zbieranie odpadów z uwzględnieniem ich magazynowania wydawanego na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875).
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
uprawnień Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Sztum zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1454);
2) wpisu do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie kodów odpadów
komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia;
3) zezwolenia na zbieranie odpadów z uwzględnieniem ich magazynowania wydawanego na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. „Doświadczenie”
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum 2 usługi (2
odrębne umowy) polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie
mniejszej niż 3 000 Mg każda. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia zasobów dotyczących
posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów. Warunek dotyczący posiadanej wiedzy i
doświadczenia samodzielnie winien spełniać Wykonawca lub podmiot udostępniający w tym zakresie swoje
zasoby Wykonawcy.
„Sprzęt”
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże dysponuje narzędziami,
wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego lub
przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nw. potencjału technicznego
do wykonania zamówienia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, tj.:
b.1) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o
3

pojemności minimum 12 m każdy;
b.2) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności
3

minimum 12 m wyposażony w sprzęt umożliwiający mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;
b.3) co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania segregowanych odpadów komunalnych o
3

pojemności minimum 3,5 m każdy.
Powyższe pojazdy wymienione w pkt 2 ppkt b.1–b.3 muszą posiadać:
— zabezpieczenia przed rozwiewaniem, rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała
oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady,
— systemy monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS), umożliwiające trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w sposób umożliwiający weryfikację tychże danych,
— narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników;
b.4) jedną bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Sztum lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy gminy Sztum, do którego posiada tytuł prawny – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
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Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w spr. szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Baza mag.-trans. będzie musiała być wyposażona w:
— zabezpieczenia w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
— miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczające przed emisja zanieczyszczeń do gruntu,
— miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych,
— w urządzenia i/lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne,
— miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
— pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
— w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
— (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów) wyposażona w legalizowaną
samochodowa wagę najazdową,
— punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (wyposażenie
te nie będzie wymagane w przypadku gdy czynności te będą wykonywane przez uprawnione podmioty
zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-trans.),
— urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania,
— część transportowa i magazynowa mogą być na oddzielnych terenach z zachowaniem wyżej powołanych
warunkach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i
zawodowej Zam. żąda następujących dok.:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
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 określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych
dok. – oświadczenie Wyk.; 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 – zał. nr 7 do SIWZ;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wyk. w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 8 do SIWZ.
1. Zam. może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wyk. nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wyk. może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
2. Wyk. może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

29/07/2020
S145
https://ted.europa.eu/TED

5 / 10

Dz.U./S S145
29/07/2020
357239-2020-PL

6 / 10

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
tj.
1) Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zam., że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod., w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych pod.
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zam. oceni, czy udostępnienie Wyk. przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na
wykazanie przez Wyk. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 7, 8
ustawy Pzp.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wyk.
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie do realizacji których
te zdolności są wymagane.
II. Inne:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://
miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Szczegóły dotyczące składania JEDZ zostały określone w rozdziale VI SIWZ.
III. Inne:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20 %
wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak usługi określone dla
zamówienia podstawowego w rozdziale III SIWZ.
IV. Ponadto wszelkie informacje, które nie zostały w pełni podane w niniejszym ogłoszeniu zostały umieszczone
w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej https://bip.sztum.pl/1471.html
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:
I. Szczegółowe warunki umowy zostały ujęte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Informacje o formalnościach jakie mają być dokonane przed zawarciem umowy zostały ujęte w rozdziale
XIV SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozdziale XV SIWZ, a zmiany do umowy zostały
przewidziane w rozdziale XVI SIWZ.
II. Zatrudnienie na umowę o pracę – szczegóły zostały zawarte w rozdziale III SIWZ opis przedmiotu
zamówienia oraz w projekcie umowy.
III. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. RODO:
Szczegóły dotyczące RODO zostały ujęte w rozdziale XVIII SIWZ, tj. Obowiązek informacyjny wynikający z art.
13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
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: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum, POLSKA, pokój nr 33 (I piętro), tzw. sala konferencyjna, przy czym dla Wykonawców otwarcie ofert
będzie dostępne online na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Osobą upoważniona do otwarcia ofert jest Malwina Wiśniewska, Inspektor ds. zamówień publicznych UMiG
Sztum.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Umowa zostanie zawarta do końca 2021 roku, w związku z tym kolejne postępowanie zostanie wszczęte w IV
kw. 2021 roku.
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu Zam. żąda następujących
dok.:
1) informacji z KRK 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.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłaceniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.
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potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok.
potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dok.
potwierdzającego, że Wyk. 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 wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu 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 wykl. na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administr. o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne albo w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ew.
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności;
6) ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publ.;
7) ośw. Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;
8) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administr. o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
9) ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Uwaga:
a) W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty, tj. wskazane w
ww. ust. 1 pkt 1–9 ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) W przypadku Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, powyższe dokumenty, tj. ww. ust. 1 pkt 1–9 ogłoszenia, należy także złożyć w odniesieniu
do tych podmiotów.
10) Wyk. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 Pzp, przekaże Zam. oświadczenie stanowiące o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy
kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wyk. może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zam. W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. powyższe oświadcz. składa każdy z Wyk.
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Uwaga: W przypadku podmiotów zagranicznych Zamawiający żąda dokumentów i sposobu ich złożenia
wskazanych w rozdziale VI ust. 3 pkt 10 lit. a–f SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w rozdziale XVII SIWZ, tj.
pouczenie o środkach ochrony prawnej, tj.
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. 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.
6. 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 albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego rozdziału 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.
9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020
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