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Polska-Radomsko: Maszyny przemysłowe
2020/S 190-458340
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stara Droga 85
Miejscowość: Radomsko
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 97-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kapera
E-mail: akapera@kancelariamhsp.pl
Tel.: +48 734122120
Faks: +48 446834377
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pgk-radomsko.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.pgk-radomsko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych.

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

Nazwa:
Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa, rozbudowa i
modernizacja ZUOK w Płoszowie – część technologiczna.
Numer referencyjny: K/7/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przed. zam. jest modernizacja istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów komunalnych
zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, w skład której wchodzą urządzenia, takie jak: przenośnik kanałowy,
kabina wstępna, sito bębnowe, separatory Fe, kabiny sortownicze, stacja załadowcza frakcji podsitowej i
nadsitowej oraz prasa kanałowa. Zakres modernizacji winien uwzględniać wszystkie założenia opisane opisie
przedmiotu zamówienia. W ramach przedsięwzięcia należy wykorzystać istniejące urządzenia Zamawiającego
wykazane w załączniku nr 1 do OPZ, których stan techniczny pozwala na ich wykorzystanie. Ww. urządzenia
zostaną dostosowane do pełnienia nowych funkcji w układzie linii technologicznej. Projektowana moc
przerobowa zmodernizowanej linii sortowniczej winna wynosić min. 42.000 Mg/rok zmieszanych odpadów
komunalnych i sortowanie odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością min. 6.000 Mg/rok (w trybie pracy na 2
zmiany). Szcz. opis OPZ – zał. nr 1 do SIWZ

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: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Płoszów w gminie Radomsko, Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów
komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, w skład której wchodzą urządzenia, takie jak:
przenośnik kanałowy, kabina wstępna, sito bębnowe, separatory Fe, kabiny sortownicze, stacja załadowcza
frakcji podsitowej i nadsitowej oraz prasa kanałowa. Zakres modernizacji winien uwzględniać wszystkie
założenia opisane opisie przedmiotu zamówienia. W ramach przedsięwzięcia należy wykorzystać istniejące
urządzenia Zamawiającego wykazane w załączniku nr 1 do OPZ, których stan techniczny pozwala na
ich wykorzystanie. Ww. urządzenia zostaną dostosowane do pełnienia nowych funkcji w układzie linii
technologicznej. Projektowana moc przerobowa zmodernizowanej linii sortowniczej winna wynosić min. 42.000
Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i sortowanie odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością min.
6.000 Mg/rok (w trybie pracy na 2 zmiany). Wymagana przepustowość godzinowa instalacji: 20 Mg/godz. dla
3

odpadów o gęstości 250 kg/m .
Szczegółowy opis opz zawiera – załącznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania technologiczne / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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:
Zamówienie publiczne jest finansowana ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy o
dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0027/18 - 00 w ramach Projektu „Budowa, rozbudowa i modernizacja
ZUOK w Płoszowie” nr POIS.02.02.00-00-0027/18 w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu POIiŚ.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny
oferty brutto, zgodnie z art. 147–151 ustawy – w terminie do dnia podpisania umowy. Zamawiający w pkt 3.8
SIWZ opisał, jaki zakres prac musi wykonać osobiście Wykonawca. Udział Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie został opisany w pkt 7.4 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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na podstawie załączonych do oferty lub przesłanych na wezwanie Zamawiającego dokumentów
i oświadczeń metodą „spełnia, nie spełnia”. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu
zostanie wykluczony. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki
obligatoryjne). Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust.
5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.1.1 i 7.1.2 SIWZ, potwierdzających
spełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
brak podstaw wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społ. lub zdrow., ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tyt. śr. zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zam. publ., ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. Szczegóły zawiera
pkt 7.2 SIWZ
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
5.3.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 15 000 000 PLN; (piętnaście milionów);
5.3.2. posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć
milionów zł);
5.3.3. osiągnął łącznie minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem (tj. w zakresie: projektowanie,
dostawa, montaż i rozruch kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych zakończonych odbiorem)
za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres – w wysokości
nie mniejszej niż 15 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
7.1.1.1. Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – polisa
OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 15 000 000 PLN;
7.1.1.2. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania ofert w niniejszym postępowaniu;
7.1.1.3. oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem (tj. w
zakresie: projektowanie, dostawa, montaż i rozruch kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych
zakończonych odbiorem) za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
za ten okres. Wg załącznika nr 7 do SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt 7.1.1 powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów,
o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp, tzn. dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą
Spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: dwa zamówienia, których przedmiotem było wykonanie
projektu technologicznego modernizacji instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości min.
40 000 Mg/rok oraz wykonanie takiej modernizacji. Przedmiot każdego zamówienia, którego realizacją wykaże
się Wykonawca w ramach niniejszego warunku udziału, winien obejmować w szczególności: dostawy, montaż i
rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zakończony odbiorem. Wymaga
Się, aby w ramach zamówienia zostały zabudowane co najmniej urządzenia wymienione w lit. a – h w pkt
5.4.1.1. SWIZ. Dodatkowo wymaga się, aby linia technologiczna po ukończeniu modernizacji, która stanowiła
przedmiot zamówienia, była wyposażona co najmniej w urządzenia wymienione w lit. a – l w pkt 5.4.1.1.
SIWZ. Dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż, dobór i optymalizacja parametrów
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pracy separatorów optycznych wraz ze stworzeniem źródłowego oprogramowania separatorów optycznych,
dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń z
Potwierdzeniem zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczność wydzielania i czystości) sortowania danej
frakcji materiałowej wynoszącej min. 80 %,zakończone uruchomieniem i rozruchem dla każdego zamówienia,
stanowiących wyposażenie jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do:
a) wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych – min. 1 separator optyczny, o szerokości roboczej min. 2 800
mm, które następnie zostały skierowane do separacji balistycznej tworzyw;
b) wydzielenia papieru z odpadów – min. 1 separator optyczny o szerokości roboczej min. 2 000 mm;
c) wydzielenia frakcji energetycznej (RDF) – min. 1 separator optyczny o szerokości roboczej min. 1 400 mm;
d) sortowania tworzyw sztucznych frakcji przestrzennej – ciężkiej (3D) wydzielonej przez separator balistyczny
tworzyw sztucznych, umożliwiający wydzielenie w sposób automatyczny i niezależny następujących czterech
osobnych frakcji surowcowych: np. PET transparentny, PP, PET niebieski i zielony, PE – układ separatorów
optycznych składający się z min. 2 urządzeń, o szerokości min. 2 000 mm każdy;
e) wydzielenia folii PE z frakcji płaskiej-lekkiej 2D wydzielonej przez separator balistyczny tworzyw sztucznych
– min. 1 separator optyczny o szerokości roboczej min. 2 000 mm. Zdolności zawodowej, tj.: Wykonawca musi
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem kadrowym w postaci osób zapewniających
wykonanie zamówienia („Personel kluczowy”) w liczbie i o doświadczeniu zawodowym wystarczającym do
zabezpieczenia wykonania wszystkich zadań będących przedmiotem niniejszego zamówienia o następujących
kwalifikacjach: projektant technolog instalacji do sortownia odpadów – 1 osoba, projektant – konstruktor budowy
maszyn i urządzeń – 1 osoba, projektant – konstruktor – 1 osoba, kierownik montażu linii technologicznej
sortowni – 1 osoba, specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatorów optycznych
– 2 osoby, specjalista ds. rozruchów technologicznych dla sortowni – 1 osoba. Doświadczenie i kwalifikacje ww.
osób zawarte są w pkt 5.4.2. SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz usług/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 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 dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi 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. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług i dostaw
określonych w pkt 5.4.1 SIWZ. Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy
zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt 5.4.1 SIWZ, w w/w wykazie należy
jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim usług i dostaw – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykaz osób wskazanych / skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnego w treści z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Jeżeli wykaz,
oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
były, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawiera OPZ załącznik nr 1 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy stanowiące
Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

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: 02/11/2020
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: 02/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Zamawiającego – Sekretariat. 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 ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający przewiduje dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się 5.10.2020 o godzinie 10.00.
Zainteresowani Wykonawcy zobowiązani są do stawienia się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych przy ul. Jeżynowej 40 Płoszów. W czasie wizji Zamawiający nie będzie „na bieżąco” udzielał
odpowiedzi na pytania Wykonawców. Pytania należy przesłać do Zamawiającego drogą ..

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500 000 PLN. Zasady
i formy wniesienia wadium reguluje SIWZ. Do oferty należny dołączyć w szczególności: JEDZ, stosowne
pełnomocnictwa, wypełnioną i podpisaną tabelę „Rozwiązania technologiczne” wraz z kartami katalogowymi
(dokument wraz z kartami katalogowymi po otwarciu ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.
3 ustawy Pzp ani wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). Tabela ma być podpisana elektroniczne
przez Wykonawcę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A. Dokument służy uzyskaniu dodatkowych
punktów w kryterium oceny ofert pn. Rozwiązania technologiczne. Wypełniony i podpisany dokument pn.
„Oferta techniczna” (dokument po otwarciu ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp ani wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). Oferta techniczna ma być podpisana elektroniczne
przez Wykonawcę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B. Zamawiający w oparciu o ofertę techniczną
Wykonawcy dokona oceny zgodności treści oferty Wykonawcy z treścią OPZ. Dokument ten stanowi treść
oferty Wykonawcy oraz stanowi zarazem treść przyszłego zobowiązania Wykonawcy. Wykonawca,
Który 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
zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, o tych podmiotach w JEDZ. Wykonawca, który
powołuje się na te podmioty składa także odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów
(podpisane przez te podmioty) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia tych podmiotów i spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty zgodnie z pkt
7.3.7 SIWZ. Zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego), należy złożyć do oferty w postaci elektronicznej
i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje i wymagania dotyczące oświadczeń i
dokumentów dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera pkt 7.4. SIWZ.
Dodatkowe informacje i wymagania dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzające brak podstaw
wykluczenia dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Terytorium R.P. zawiera pkt 7.2.2 SIWZ. 7.2.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 SIWZ: – 7.2.2.1.1
pkt 7.2.1.2 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy 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, 7.2.2.1.2 pkt 7.2.1.1, 7.2.1.3 i 7.2.1.4
SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z opłacaniem 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. 7.2.3. Dokumenty, o
których mowa w pkt 7.2.2.1.1 i 7.2.2.1.2 lit. a SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 7.2.2.1.2 lit. b SIWZ,
Powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Dalsze dodatkowe inf.
zawiera pkt 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 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: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI art. 179–198g ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2020
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