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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339435-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Leżajsk: Maszyny przemysłowe
2019/S 138-339435

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Stare Miasto - Park Sp. z o.o.
180054074
Wierzawice 874
Leżajsk
37-300
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Kania, Grzegorz Tarnowski
Tel.:  +48 172426094
E-mail: zp@sm-park.pl 
Faks:  +48 172426094
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: https://sm-park.pl/index.php/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.sm-park.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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów
komunalnych w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk
Numer referencyjny: SMP/UZP/UE/DI/2019/1

mailto:zp@sm-park.pl
https://sm-park.pl/index.php/przetargi
www.sm-park.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
42000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii do sortowania odpadów komunalnych. Zakres modernizacji
winien uwzględniać dostawę i montaż nowych maszyn i urządzeń takich jak: rozrywarka worków, sito
bębnowe, separator optyczny, separator balistyczny, separatory metali żelaznych, przenośniki specjalistyczne
taśmowe, przesypy oraz komory separacyjne dla przenośników przyspieszających, kabiny sortownicze,
stacja kompresorów wraz z instalacją doprowadzającą sprężone powietrze do separatorów optycznych,
konstrukcje stalowe oraz komunikacyjno-serwisowe, prasa belująca, centrala wentylacyjna dla wszystkich w
tym istniejących modernizowanych kabin sortowniczych, system lokalnego zasilania, nowego sterowania oraz
wizualizacji procesów technologicznych. Projektowana moc przerobowa zmodernizowanej linii sortowniczej
winna wynosić min. 25 000 Mg/rok zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów, w tym min. 22 000 Mg/rok
zmieszanych odpadów komunalnych oraz min. 3 000 Mg/rok ze zbiórki selektywnej.

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
79421200
45351000
42990000
51500000
45310000
45315300
45331000
45300000
45311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacja Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, Gmina Leżajsk, Województwo Podkarpackie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów
komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie użytkowanej od 2011 roku. Aktualnie linia
technologiczna wyposażona jest w przenośnik przyjmujący i podający odpady na linię sortowniczą, przesiewacz
bębnowy, układ przenośników, przenośniki surowcowe, prasę belującą oraz prasokontener na balast. Zakres
modernizacji winien uwzględniać dostawę i montaż nowych maszyn i urządzeń w szczególności takich
jak: rozrywarka worków, sito bębnowe, separator optyczny tworzyw sztucznych, separator balistyczny,
separatory metali żelaznych, wszelkiego typu przenośniki specjalistyczne taśmowe, m.in. podające,
sortownicze, bunkrowe, przyspieszające do separatora optycznego, przesypy oraz komory separacyjne dla
przenośników przyspieszających, kabiny sortownicze, stacja kompresorów wraz z instalacją doprowadzającą
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sprężone powietrze do separatorów optycznych, wymagane konstrukcje stalowe oraz komunikacyjno-
serwisowe, prasa belująca, nowa centrala wentylacyjna dla wszystkich w tym istniejących modernizowanych
kabin sortowniczych, system lokalnego zasilania, nowego sterowania linii oraz centralnej wizualizacji
linii i procesów technologicznych. W ramach przedsięwzięcia należy wykorzystać istniejące urządzenia
Zamawiającego wyłącznie wykazane w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający wymaga wkomponowania
układu technologicznego w istniejące hale sortowni i nie dopuszcza zmiany ich gabarytów tj. wymiarów
zewnętrznych. Zamawiający dopuszcza wykonanie części linii technologicznej w nowej planowanej do budowy
hali o wymiarach ok. 36 x 17,5 m oraz wysokości w świetle max. 12 m. Projektowana moc przerobowa
zmodernizowanej linii sortowniczej winna wynosić min. 25 000 Mg/rok zmieszanych i selektywnie zbieranych
odpadów, w tym min. 22 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz sortowanie odpadów ze zbiórki
selektywnej z wydajnością min. 3 000 Mg/rok w ramach czasu pracy nieprzeznaczonego na sortowanie
odpadów komunalnych zmieszanych.
Uwaga! Zamawiający wymaga, by Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy był ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokument pn.: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
oraz wzór umowy - stanowiące załączniki do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia
podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
4. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia są
określone w SIWZ dział III „opis przedmiotu zamówienia” ust. 7.
5. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1. Cena - waga 60 %
2. Rozwiązania technologiczne - waga 30 %
3. Okres gwarancji - waga 10 %
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z zapisów art. 24 aa Pzp, wówczas najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art.
39 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
POIS.02.02.00-00-0038/17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: Oś
Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.2. Gospodarka odpadami
komunalnymi, Typ projektu II: Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z
hierarchią sposobów postępowania z odpadami

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca wnosi wadium w wysokości 200 000,00 PLN przed terminem składania ofert - zgodnie z zapisami
SIWZ dział VIII Wymagania dotyczące wadium.
Podstawy wykluczenia:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp w przypadku wystąpienia przesłanki
określonej w art. 24 ust. 1 Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

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:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 7 000 000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych).
Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu wymienionego w SIWZ w dziele VI Wykaz oświadczeń lub
dokumentów ... pkt 2.2 ppkt 1.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:
1) 2 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego modernizacji instalacji do
sortowania odpadów komunalnych o przepustowości min. 20 000 Mg/rok oraz wykonanie takiej modernizacji
z uwzględnieniem i wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu przez
Zamawiającego, tj. w szczególności:
— kabiny sortowniczej,
— przenośników.
Przedmiot zamówienia, którego realizacją wykaże się Wykonawca w ramach niniejszego warunku udziału,
winien obejmować w szczególności: montaż i rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów komunalnych
zakończony odbiorem. Wymaga się, aby w ramach zamówienia zostały zabudowane co najmniej następujące
urządzenia:
— separator optyczny sortowania tworzyw sztucznych o szer. min. 2 000 mm,
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— separator balistyczny sortowania tworzyw sztucznych,
— komplet przenośników taśmowych, podających, przyspieszających do separatorów optycznych,
— system sterowania i wizualizacji kompletnego procesu technologicznego sortowania odpadów komunalnych
zmieszanych i zbieranych selektywnie,
— kabina sortownicze.
Wymaga się, aby linia technologiczna po ukończeniu modernizacji, która stanowiła przedmiot zamówienia, była
wyposażona co najmniej w następujące urządzenia:
— rozrywarkę worków – min. 1 urządzenie,
— sito bębnowe do klasyfikacji odpadów - min. 1 urządzenie,
— nadtaśmowe separatory metali żelaznych - min. 2 szt.,
— separator optyczny do wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych - min. 1,
— separator balistyczny zastosowany do rozdzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych - min. 1 urządzenie,
— kabiny sortownicze,
— stację sprężonego powietrza wyposażoną w min. dwie sprężarki i osuszacz – min. 1 stacja,
— prasę belującą umożliwiającą prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku - min. 1 urządzenie.
Uwaga: Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się modernizację i rozbudowę istniejącej instalacji
sortowania odpadów komunalnych wraz z opracowaniem projektu technologicznego tej modernizacji
oraz kompletację i montaż wszystkich urządzeń, z wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i
wcześniejszym użytkowaniu przez zamawiającego wraz z wykonaniem systemu sterowania kompletnej
instalacji obejmującej wykonanie nowego systemu sterowania dla całej zmodernizowanej instalacji do
sortowania odpadów;
2) 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż, dobór i optymalizacja parametrów pracy
separatora optycznego, włączając tworzenie źródłowego oprogramowania separatora optycznego
dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzenia 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, przeznaczonego do
wydzielania mieszaniny tworzyw sztucznych - min. 1 urządzenie o szerokości roboczej min. 2 000 mm, które
następnie zostały skierowane do separacji balistycznej tworzyw. Poprzez zakończenie realizacji zadania
rozumie się dostawę, montaż, dobór i optymalizację parametrów pracy separatora optycznego, włączając
tworzenie 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.
Ciąg dalszy w „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:” oraz w pkt VI.3
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy z „Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:”
B. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji
zamówienia posiadającymi doświadczenie i uprawnienia:
1) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do sortownia odpadów posiadającą:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w branży gospodarki
przetwarzania odpadów, w tym co najmniej 6-letnie doświadczenie przy projektowaniu technologii sortowania
odpadów komunalnych,
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— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w projektowaniu technologii procesów sortowania, o
których mowa w pkt V.1.c) A.1).
2) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń posiadającą
następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu maszyn
i urządzeń,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych
urządzeń, w szczególności: przenośników sortowniczych i przyspieszających, konstrukcji stalowych, przesypów,
wchodzących w skład dwóch różnych instalacji do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o
przepustowości oraz wyposażeniu technologicznym zgodnym z pkt V.1.c) A.1).
3) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora posiadającą następujące doświadczenie
i kwalifikacje:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu
konstrukcji stalowych instalacji technologicznych do przetwarzania odpadów komunalnych,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych
konstrukcji stalowych instalacji technologicznych wchodzących w skład dwóch różnych instalacji do sortowania
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o przepustowości oraz wyposażeniu technologicznym zgodnym
z pkt V.1.c) A.1).
4) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej sortowni posiadającą:
— kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu montażem linii technologicznej, o
których mowa w pkt V.1.c) A.1).
5) 2 osoby przewidziane do pełnienia funkcji Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu
separatorów optycznych posiadające następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres min. 5 lat.
W tym co najmniej 3 lata na stanowisku Serwisanta (Technika/ Inżyniera serwisu) separatorów optycznych
wykorzystywanych w obszarze sortowania frakcji materiałowych oraz recyklingu,
— szczególne doświadczenie zawodowe:
— doświadczenie w wykonaniu w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat co najmniej montażu instalacji,
uruchomień, przeprowadzenia rozruchów oraz optymalizacji prac min. 5 (pięciu) separatorów optycznych
przeznaczonych do wydzielania frakcji surowcowych przeznaczonych do recyklingu,
— doświadczenie w zakresie świadczenia serwisu producenta separatorów optycznych w zakresie
serwisowania po przekazaniu do użytku/ podpisaniu protokołu odbioru co najmniej 10 separatorów optycznych
przez okres min. 3 lat.
Ciąg dalszy w pkt VI.3

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa sporządzona
na podstawie załączonego do SIWZ wzoru.
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Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały przewidziane we wzorze umowy lub
wynikają z ustawy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w terminie do 31.12.2020 roku w tym:
1. opracowanie projektu technologicznego i wytycznych dotyczących wykonania robót budowlanych i
przekazanie do Zamawiającego w celu akceptacji – 8 tygodni od daty podpisania Umowy,
2. dostawa, montaż oraz rozruchy wyposażenia technologicznego: 5 m-cy od dnia (10.6.2020 r. – zakładany
termin) przejęcia frontu robót budowlanych,
3. przeprowadzenie rozruchu technologicznego – do 4 tygodni po wykonaniu montażu linii technologicznej w
czasie określonym w pkt 2,
4. przygotowanie dokumentacji powykonawczej – do 2 tygodni.
Pozostałe warunki i szczegóły w załączniku nr 3 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: 02/09/2019
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: 02/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Stare Miasto - Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, POLSKA, Sala konferencyjna (piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ciąg dalszy z pkt. III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe z „Wykaz i krótki opis warunków” i z
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:”
6) Osobą przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni
posiadającą:
— kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe.
W tym co najmniej 3-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu uruchamiania linii technologicznych do
sortowania odpadów komunalnych,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu rozruchem linii technologicznej, o
których mowa w pkt V.1.c) A.1).
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu wymienionego w SIWZ w dziele VI „Wykaz oświadczeń lub
dokumentów ...” ust. 2, pkt 2.3 ppkt 1 „Wykaz usług”, ppkt 2 „Wykaz dostaw” i ppkt 3 „Wykaz osób”.
Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ - zgodnie z SIWZ dział VI „Wykaz oświadczeń
lub dokumentów ...” ust. 1, pkt 1.1
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - zgodnie z SIWZ dział VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów ...”,
ust. 3.1, lit. a);
2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp:
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego
1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć dokument pn.: Oferta
techniczna wraz z kompletem wymienionych w niej dokumentów i oświadczeń. Powyższy dokument będący
załącznikiem do SIWZ należy wypełnić ściśle według wymagań Zamawiającego.
Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów musi spełniać warunki oraz przedstawić dokumenty
określone w SIWZ dział VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów ...” ust. 5 „Zasoby innych podmiotów”.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca osobiście wykonał zakres prac objętych przedmiotem zamówienia
określony w SIWZ dział VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów ...” ust. 6 „Podwykonawcy”.
Ciąg dalszy w punkcie VI.4.3 „Składanie odwołań”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie:
1. 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.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec czynności innych niż określone w lit a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Skarga do sądu:
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
3. 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 jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
Ciąg dalszy z punktu VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki oraz przedstawić
dokumenty określone w SIWZ dział VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów ...” ust. 7 „Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia”.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP muszą spełniać warunki oraz
przedstawić dokumenty określone w SIWZ dział VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów ...” ust. 8 „Wykonawcy
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019
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