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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406125-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Puck: Usuwanie i obróbka odpadów
2017/S 197-406125
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Puck
IZP.U.271.I.2017
ul. 10 Lutego 29
Punkt kontaktowy: Gmina Puck
Osoba do kontaktów: Halina Pietruszkiewicz
84-100 Puck
Polska
Tel.: +48 586735640
E-mail: inwestycje@gmina.puck.pl
Faks: +48 586732737
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.gmina.puck.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Zdrowie
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
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Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Puck.
II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL633

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Puck w okresie od 2.1.2018 roku do 31.12.2020 roku:
a. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy
Puck.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90510000, 90511000, 90512000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 944 444,44 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2018. Zakończenie 31.12.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed
złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty.
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Wadium może być wnoszone w następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359, z póż.
zm.).
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą
wadium zostanie odrzucona.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić w formie przelewu na rachunek;
Bank Spółdzielczy KROKOWA nr rachunku 55 8349 0002 0008 9500 2000 0030 z podaniem tytułu: Wadium –
nr sprawy: IZP.U.271.I.2017– odbieranie odpadów komunalnych
Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium
umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania,
w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność
z oryginałem załączyć do oferty.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest
do posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Puck na mocy przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
b)Wykonawca winien posiadać wpis do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego.
c)Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Zamawiający uzna Warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 PLN – przez cały okres
realizacji zamówienia.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN – na dzień składania oferty;
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada minimalny roczny obrót na poziomie
1 000 000 za okres 3 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres;
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III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie zrealizował nie mniej niż 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto oraz wykaże, że usługa ta została wykonana
należycie.
4) Dotyczące zdolności technicznej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem
umożliwiającym odbieranie i transport odpadów komunalnych – na dzień składania oferty, w tym:
a) co najmniej 4 pojazdy specjalistyczne, z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, oraz
b) co najmniej 4 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz
c) co najmniej 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej, przystosowanym do odbierania odpadów, oraz
d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Puck lub w odległości nie większej niż 60
km w linii prostej od granic obszaru Gminy Puck.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Aspekt społeczny – zatrudnienie osób bezrobotnych. Waga 30
3. Odległość bazy od centrum Gminy Puck. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IZP.U.271.I.2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.11.2017 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.11.2017 - 10:10
Miejscowość:
Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, sala konferencyjna
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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 o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1) razem z ofertą:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ), zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
Uwaga – W formularzu JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji wykonawca składa tylko oświadczenie
w sekcji Ogólne oświadczenie dotyczące wszytkich kryteriów kwalifikacji – bez wypełniania dalszych pół sekcji
części IV formularza.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ) dotyczące podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu
Uwaga – W formularzu JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji wykonawca składa tylko oświadczenie
w sekcji Ogólne oświadczenie dotyczące wszytkich kryteriów kwalifikacji – bez wypełniania dalszych pół sekcji
części IV formularza.
c) wykonawca który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą dokument – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2) na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
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a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Puck na mocy przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego.
c) aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016
r., poz. 1987) na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. B i pkt. 34 tejże ustawy.
c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 400 000 PLN – wystawioną nie
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
d) opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę minimum 1 000 000 PLN;
e) aktualne na dzień złożenia oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
f) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty ( a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej
jest krótszy, to w tym okresie) usług na łączną wartość minimum 1 000 000 PLN wraz z podaniem ich wartości,
podmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – wg załącznika do SIWZ.
Do w/w wykazu wykonawca dołączy dowody, czy powyższe usługi zostały wykonane lub sa wykonywane
należycie. Dowody te, w przypadku usług ciągłych, nie powinny być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy to Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego
usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
przedmiotowych dowodów. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz, którego, usługi były wykonywane, a 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.
g) wykaz w zakresie dotyczącym:
bazy magazynowo – transportowej wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór
wykazu określono w załączniku do SIWZ
wyposażenia w pojazdy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wzór wykazu
określono w załączniku do SIWZ
3) na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z
udziału w postępowaniu:
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— oświadczenia 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;
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.3, składa:
a) 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;
— dokument powinien być wystawiony nie niewczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że:
— nie zalega z opłaceniem 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, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być
wystawiony nie niewczesnej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 a i b, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów tak jak w punkcie 2 powyżej.
4.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
— składa dokument – 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
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albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. ,14 i 21; – dokument powinien być wystawiony
nie niewczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
6.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
8.Jeżeli wykonawca nie złoży, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust., 1 pkt. 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp
1. 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
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
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4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.10.2017
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