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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356257-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sucha Beskidzka: Usługi usuwania azbestu
2018/S 155-356257

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
Tel.:  +48 338757920
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Faks:  +48 338741552
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.powiatsuski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Unieszkodliwianie i transport do 2000 Mg odpadów zawierających azbest (w tym demontaż około 1400 Mg) z
około 798 budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020
Numer referencyjny: WZ.272.21.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90650000

mailto:zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
www.powiatsuski.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie i transport odpadów zawierających azbest w łącznej ilości
ok. 2000 Mg z około 798 budynków mieszkalnych (2018 – 268 budynków, 2019 – 266 budynków, 2020 – 266
budynków) położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020. Usługa może być wykonana w dwóch
wariantach, zależnych od zapotrzebowania:
1) transport i unieszkodliwianie do 600 Mg odpadów zawierających azbest, bez procesu ich demontażu;
2) transport, unieszkodliwianie do 1400 Mg odpadów zawierających azbest, z procesem demontażu.

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
45262660
90510000
90511000
90512000
90722200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat suski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie i transport odpadów zawierających azbest w łącznej ilości
ok. 2 000 Mg z około 798 budynków mieszkalnych (2018 – 268 budynków, 2019 – 266 budynków, 2020 – 266
budynków) położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020. Usługa może być wykonana w dwóch
wariantach, zależnych od zapotrzebowania:
1) transport i unieszkodliwianie do 600 Mg odpadów zawierających azbest, bez procesu ich demontażu;
2) transport, unieszkodliwianie do 1400 Mg odpadów zawierających azbest, z procesem demontażu.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś
Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Poddziałanie
5.2.2. Gospodarka odpadami - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności wykonanie następujących czynności:
1) dostarczenie do miejsca demontażu worków big bag nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania
informacji o lokalizacji miejsca przez Zamawiającego,
2) zabezpieczenie i oznaczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
3) zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynowania odpadów, w tym pracowników oraz
zapewnienia bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego,
4) demontaż pokrycia dachowego (tam gdzie go przewidziano),
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5) przygotowanie do transportu, ważenie odpadów w miejscu załadunku odpadów, załadunek odpadów
i transport odpadów wraz z odpowiednim oznaczeniem zbieranych odpadów, jak i środków transportu
wymaganym przepisami prawa,
6) identyfikacja zmagazynowanych odpadów,
7) poddanie odpadów przetworzeniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach (bądź
przekazania odpadów zawierających azbest do uprawnionych podmiotów prowadzących działalność w zakresie
jego przetwarzania),
8) uporządkowania terenu, dokumentowania wykonanych prac, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Prowadzenie procesu transportu odpadów powinno następować bez magazynowania odpadów poza
nieruchomością objętą umową, w szczególności po ich odebraniu z miejsca wytworzenia
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu
podstawowym, tj. transporcie, unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z procesem demontażu lub bez
demontażu. Wartość tych zamówień do 60 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki działu w
postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Pozostałe informacje w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
zamawiającego: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.),
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin odbioru odpadów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: gotowość do demontażu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
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:
RPMP.05.02.02-12-0482/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Nazwa projektu: Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska
w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska,
Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem tj. w zakresie transportu odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jestwykazać w sposób szczególny

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.3.1 zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy:
1.3.1.1 zdolność zawodowa:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie – wykonał co
najmniej 2 umowy związane z transportem i unieszkodliwianiem azbestu lub wyrobów zawierających azbest o
wartości nie mniejszej niż: 300 000,00 PLN brutto każda.
Za jedną umowę będzie uważana także umowa ramowa lub wiele zleceń realizowanych na rzecz jednego
podmiotu, pod warunkiem zgodności z treścią warunku co do ich przedmiotu, okresu realizacji (wszystkie
zlecenia muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 2 lata) i wartości.
1.3.1.2. zdolność techniczna
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca,który:
Wykaże dysponowanie minimum 2 pojazdami do przewozu odpadów zawierających azbest, spełniającymi
normę emisji spalin min.Euro IV (lub równoważna),o ładowności od 1,5 do 3 ton, przystosowanymi do
poruszania się wąskich ulicach, w terenie górzystym.
1.3.2 wykształcenie,kwalifikacje zawodowe,doświadczenie,potencjału technicznego wykonawcy lub osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:



Dz.U./S S155
14/08/2018
356257-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 9

14/08/2018 S155
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 9

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: dysponuje min.3 osobami zatrudnionymi
w pełnym wymiarze czasu, które posiadają kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 6-cio miesięczne
doświadczenie w zakresie unieszkodliwiania i transportu odpadów zawierających azbest.
Dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku 2 do SIWZ. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. wykaz usług (na potwierdzanie spełniania warunku o którym mowa w pkt V.1.3.1 SIWZ) 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 usługi wskazane w w/w wykazie usług zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy;
3. wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa
w pkt V.1.3.1.2 SIWZ;
4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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, na
potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt V.1.3.2 SIWZ;
5. Aktualny dokument potwierdzający wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, bądź też inny równorzędny dokument potwierdzający to,
że Wykonawca posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem, zgodnie z pkt V.1.1. SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp które określono powyżej
Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku 2 do SIWZ. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
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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;
3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca 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;
4. 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której
zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
8. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych
w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia
tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
9. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie
należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt XII.1 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin płatności faktur do 30 dni od dostarczenia.
Pozostałe warunki zgodnie z zapisami SIWZ i załączników do SIWZ
Przewidywane zmiany umowy określono w załączniku do SIWZ - projekt umowy

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
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Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający do tej pory przeprowadził już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym samym
przedmiocie zamówienia. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 1 025 414,64 PLN brutto.
Jedyna oferta złożona w postępowaniu wyniosła 1 429 920,00 PLN brutto. W związku z tym zamawiający
unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Ze względu na pilną
potrzebę udzielenia zamówienia (konieczność rozpoczęcia realizacji zadania, które polega na usuwaniu z
terenów posesji mieszkańców powiatu niebezpiecznych dla zdrowia materiałów – azbestu) Zamawiający
skorzystał z możliwości określonej w art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp.

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 122-277241

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2018
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: 29/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 100 B, POLSKA.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2.2.5 (zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego) oraz
VI.2.3.6 (zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem 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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277241-2018:TEXT:PL:HTML
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VI.2.5.8 i VI.2.6.9 (informacje z Krajowego Rejestru
Karnego)składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2.9.12 (odpis z rejestru) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.3.1 – VI.3.3 SIWZ zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej
niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku
braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają
miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce
zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje, w tym dotyczące formy składania oświadczeń i dokumentów oraz momentu ich złożenia,
zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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: 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:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio


Dz.U./S S155
14/08/2018
356257-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 9

14/08/2018 S155
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 9

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 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 ustawy Pzp.
2. Odwołanie 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. 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 i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
6. Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:
1) 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) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – w przypadku odwołania wnoszonego
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec
czynności innych niż określone w lit. 1) i 2).
7. Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.

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: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio

