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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308557-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalety: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 126-308557

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Kalety
PL22
ul. Żwirki i Wigury 2
Kalety
42-660
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Galios
Tel.:  +48 343527630
E-mail: sekretariat@kalety.pl 
Faks:  +48 343527635
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kalety.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Kochanowice
PL22
ul. Wolności 5
Kochanowice
42-713
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: gmina@kochanowice.pl 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kochanowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Pawonków
PL22
ul. Zawadzkiego 7
Pawonków
42-772

mailto:sekretariat@kalety.pl
www.bip.kalety.pl
www.platformazakupowa.pl
mailto:gmina@kochanowice.pl
www.kochanowice.pl
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Polska
Osoba do kontaktów: jw.
E-mail: urzad@pawonkow.pl 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pawonkow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Woźniki
PL22
ul. Rynek 11
Woźniki
42-289
Polska
E-mail: urzad@wozniki.pl 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wozniki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kalety.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim
Numer referencyjny: WSiRG.271.03.2019.TG

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:urzad@pawonkow.pl
www.pawonkow.pl
mailto:urzad@wozniki.pl
www.wozniki.pl
www.bip.kalety.pl
www.platformazakupowa.pl
www.platformazakupowa.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i zagospodarowania wskazanych odpadów
komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gmin Kalety, Kochanowice,
Pawonków i Woźniki.
W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie ww. gmin, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w ramach powierzonego zadania.

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
90512000
90513100
90514000
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gmin: Kalety, Kochanowice, Pawonków, Woźniki

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w Województwie Śląskim.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i zagospodarowania wskazanych
odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gmin – Uczestników
Grupy Zamawiającej, wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w worki, wyposażenie nieruchomości
wielorodzinnych w pojemniki oraz odbiór, transport i zagospodarowanie wskazanych odpadów z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zamawiający – Uczestnicy Grupy Zamawiającej zaznacza, że
nieruchomości jednorodzinne są wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych.
2. Usługą odbioru, transportu i zagospodarowania zostaną objęte:
1) bezpośrednio sprzed nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01);
b) odpady segregowane:
— gromadzone łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (15 01 02, 15 01 04, 15 01
05, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99),
— papier i makulatura (15 01 01, 20 01 01),
— szkło i opakowania ze szkła (15 01 07, 20 01 02),
— odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady (20 01 08, 20 02 01).
c) odpady wielkogabarytowe (20 03 07);
2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
a) przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32);
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b) gromadzone łącznie tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – (15 01 02, 15 01 04, 15 01
05, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99);
c) papier i makulatura (15 01 01, 20 01 01);
d) szkło i opakowania ze szkła (15 01 07, 20 01 02, 17 02 02);
e) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34);
f) świetlówki / lampy fluorescencyjne (20 01 21*);
g) chemikalia (15 01 10*, 20 01 13*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30);
h) odpady wielkogabarytowe (17 09 02*, 20 03 07);
i) odpady budowlane gromadzone w oddzielnych pojemnikach z podziałem na
— gruz (17 01 01, 17 01 02),
— odpady budowlane gromadzone łącznie, w tym armatura sanitarna (17 01 80, 17 09 04, 17 01 07).
j) odpady zielone (20 02 01);
k) zużyte opony (16 01 03);
3) Odpady budowlane (17 01 07, 17 03 80, 17 06 04) odbierane sprzed nieruchomości w workach BIG BAG w
ramach dodatkowych usług z podziałem na:
a) gruz (pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki);
b) odpadowa papa;
c) materiały izolacyjne (wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa).
3. Zamówienie należy zrealizować w terminie: Od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.10.2019
r. do 31.12.2020 r. (W przypadku przedłużenia procedury przetargowej termin rozpoczęcia nastąpi od dnia
zawarcia umowy).
4. Szacunkowa łączna ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2020
r.:
— zmieszane: 8250 Mg,
— segregowane: 2067,8 Mg
5. Szacunkowa ilość worków BIG BAG (o pojemności 1m3) do odbioru sprzed nieruchomości w ramach
dodatkowych usług.
— 40 worków dla odpadu typu: gruz,
— 20 worków dla odpadu typu: papa,
— 20 worków dla odpadu typu: materiały izolacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

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
Początek: 01/10/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
(tzw. „procedurę odwróconą”). Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez
właściwy organ lub posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa,
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie
Zamawiających – Uczestników postępowania
c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
b) aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na terenie Zamawiających – Uczestników postępowania,
c) aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Uwaga ! W przypadku wykonywania usługi przez podmioty wspólnie składające ofertę Zamawiający wymaga
aby wymagane uprawnienia posiadały wszystkie podmioty, o których wyżej mowa.
3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu
kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą
zero-jedynkową).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca może złożyć inny dokument,który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy).



Dz.U./S S126
03/07/2019
308557-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 10

03/07/2019 S126
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 10

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu
kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą
zero-jedynkową).
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę odpowiadającą swoim
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną 1 usługę polegającą na odbieraniu i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych na kwotę min. 1 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką
wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod
uwagę do oceny spełnienia warunku.
1.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem
technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej:
a) Samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
przeznaczony do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120l, 240l, 1100l-
2 szt.
b) Samochód przystosowany do odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów
budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyposażony w urządzenie załadowcze HDS -
1szt.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu określona powyżej jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką
Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne
z terenu Gmin: Kalety, Kochanowice, Pawonków, Woźniki były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. W
miejscach gdzie nie jest możliwe dojechanie samochodem, Wykonawca ma donieść pojemnik lub worek.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
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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 –
załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu
kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą
zero – jedynkową).
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

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:
1. Zamawiający podpisze umowy z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca
winien zapoznać się z wzorem umowy generalnej stanowiącym załącznik nr 8 i wzorem umowy wykonawczej
stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w
przypadkach określonych we wzorach umów stanowiących załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 05/08/2019
Czas lokalny: 08:00
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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: 05/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
1. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Kalety - Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i
Wigury 2, 42-660 Kalety Sala Posiedzeń – pokój nr 24, POLSKA
2.. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 100 000,00 PLN
(słownie:sto tysięcy zł 00/100)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie portalu zamówień: https://platformazakupowa.pl, gdzie dokonane
zostanie odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień - Październik 2020 r.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp
1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów z przesłanki
wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.
2.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2.1. i 2.2. rozdziału SIWZ) zostanie wezwany do
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;

https://platformazakupowa.pl
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3.3. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (pkt 2.2.1. rozdziału SIWZ);
3.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
3.5 zaświadczenia 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 społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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;
3.6. 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;
3.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 przysługują środki ochrony
Prawnej przewidziane art. 179 i następnych ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, jednocześnie
przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki
sposób,aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania
przedstawione są w art. 180-190 ustawy Pzp.
3. 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 Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. 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 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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:
28/06/2019

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

