
Dz.U./S S9
13/01/2018
16049-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 9

13/01/2018 S9
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16049-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Usługi związane z odpadami
2018/S 009-016049

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
Tel.:  +48 544123866
E-mail: saniko@saniko.com.pl 
Faks:  +48 544121804
Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04, z podziałem na 2 zadania.
Numer referencyjny: BZ/ZP.01/05/01/18.

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i
19 12 04, wytworzonych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm.
Brześć Kujawski, wraz z usługą transportu, z możliwością składania ofert częściowych na 2 zadania (części).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 1: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) tj. balast z frakcji nadsitowej > 80 mm, pochodzący z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów
komunalnych, wraz z usługą transportu odpadów z RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 12 przewidziana do odbioru i zagospodarowania, w okresie
trwania umowy, wynosi do 6000 Mg.
3) Odpady będą przekazywane luzem. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego i będzie odbywał
się za pomocą koparki z łyżką o pojemności 1,1 m3, z wydajnością ok. 500 kg/min. i zdolnością załadunku do
wysokości 6 m.
4) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku,
W godz. od 7:00 do 20:00, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym:
terminu, godziny i rodzaju pojazdów, przesłane e-mailem lub faxem. Wykonawca będzie dokonywał odbioru
odpadów z zakładu nie później niż w terminie max 5 dni roboczych od przesłania przedmiotowego zgłoszenia
przez Zamawiającego.
5) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone
kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
Wykonawcę.
6) Miejsce odbioru odpadów jest: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm.
Brześć Kujawski (województwo kujawsko - pomorskie).
7) Zagospodarowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że odebrane od
Zamawiającego odpady nie mogą być poddane procesowi składowania.
8) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do zadeklarowania procesu, któremu będą
poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem zakładu, do którego będą kierowane
odpady.
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9) Ilości odpadów, określone w pkt. 2, są ilościami prognozowanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia tych ilości z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w sytuacji:
a) Rażącego naruszenie obowiązków przez Wykonawcę wynikających z postanowień niniejszej umowy, w
szczególności w przypadku stwierdzenia minimum dwukrotnej zwłoki w odbiorze odpadów, przekraczającej 5
dni roboczych, liczonych od daty wyznaczonej w zgłoszeniu na odbiór odpadu.
b) Uznania, że przekazywanie Wykonawcy odpadów jest dla Zamawiającego ekonomicznie nieuzasadnione.
c) W przypadku, jeżeli odpady będą zagospodarowane w procesie innym niż zadeklarowany w ofercie tj. w
szczególności gdy przekazane odpady zostaną podane składowaniu.
11) W przypadkach określonych w pkt. 10 Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
— należności za nieodebraną ilość odpadu,
— odszkodowania za utracone korzyści.
12) Dopuszcza się możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawstwa w zakresie transportu
odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 04
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski.
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II.2.4) Opis zamówienia:
1) Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma tj. balast
pochodzący z odzysku odpadów z selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, wraz z usługą transportu odpadów z
RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 04 przewidziana do odbioru i zagospodarowania, w okresie
trwania umowy, wynosi do 450 Mg.
3) Odpad magazynowany w postaci zbelowanej. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego i będzie
odbywał się za pomocą wózka widłowego.
4) Odbiór odpadów odbywał się będzie sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od
7:00 do 20:00, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu szczegółów odbioru odpadów, w tym: terminu,
godziny i rodzaju pojazdów, przesłane e-mailem lub faxem. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów
z zakładu nie później niż w terminie max 5 dni roboczych od przesłania przedmiotowego zgłoszenia przez
Zamawiającego.
5) Każdorazowy odbiór odpadów będzie odbywał się poprzez ważenie odebranych odpadów na
zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w RZUOK w Machnaczu 41a, co zostanie potwierdzone
kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić podstawę do określenia ilości odpadów odebranych przez
Wykonawcę.
6) Miejsce odbioru odpadów jest: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 41a, gm.
Brześć Kujawski (województwo kujawsko - pomorskie).
7) Zagospodarowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że odebrane od
Zamawiającego odpady nie mogą być poddane procesowi składowania.
8) Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do zadeklarowania procesu, któremu będą
poddawane odpady odbierane od Zamawiającego wraz ze wskazaniem zakładu, do którego będą kierowane
odpady.
9) Ilości odpadów, określone w pkt. 2, są ilościami prognozowanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia tych ilości z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w sytuacji:
a) Rażącego naruszenie obowiązków przez Wykonawcę wynikających z postanowień niniejszej umowy, w
szczególności w przypadku stwierdzenia minimum dwukrotnej zwłoki w odbiorze odpadów, przekraczającej 5
dni roboczych, liczonych od daty wyznaczonej w zgłoszeniu na odbiór odpadu.
b) Uznania, że przekazywanie Wykonawcy odpadów jest dla Zamawiającego ekonomicznie nieuzasadnione.
c) W przypadku, jeżeli odpady będą zagospodarowane w procesie innym niż zadeklarowany w ofercie tj. w
szczególności gdy przekazane odpady zostaną podane składowaniu.
11) W przypadkach określonych w pkt. 10 Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia:
— należności za nieodebraną ilość odpadu,
— odszkodowania za utracone korzyści.
12) Dopuszcza się możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawstwa w zakresie transportu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 posiada:
1) Na Zadanie Nr 1:
a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 19 12
12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1987 z późn. zm.),
2) Na Zadanie Nr 2:
a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie 19 12
04 – tworzywa sztuczne i guma, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987
z późn. zm.).
2. Dokument na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:
1) Zezwolenie - decyzja właściwego organu na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
1) Na Zadanie Nr 1:
a) posiada roczny obrót za ostatni rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000 PLN
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 750.000 PLN
2) Na Zadanie Nr 2:
a) posiada roczny obrót za ostatni rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000 PLN
2. Dokument na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za ostatni rok
obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
1) Zadanie Nr 1:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, co najmniej jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 19
12 12, w ilości min. 4000 Mg, każda wykazana usługa,
b) posiada min. 1 pojazd przystosowanych do przewozu odpadów luzem, o kodzie 19 12 12.
2) Na Zadanie Nr 2:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, co najmniej jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 19
12 04, w ilości min. 200 Mg, każda wykazana usługa,
b) posiada min. 1 pojazd przystosowanych do przewozu odpadów zbelowanych, o kodzie 19 12 04.
2. Dokument na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

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:
Warunki realizacji zamówienia, zostały określone w projektach umowy stanowiące załącznik nr 3a i załącznik nr
3b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2018
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: 21/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

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:
Styczeń 2019 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany będzie złożyć dokumenty, o których mowa w par. 5 pkt. 1-6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U.2016.1126).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
Zadanie Nr 1: 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy PLN).
Zadanie Nr 2: 1.000 PLN (słownie: tysiąc PLN).
Wadium może być wniesione w:
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.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Uwaga: W Części IV oświadczenia JEDZ, Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie tylko sekcji alfa. W
związku z powyższym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, (jeśli dotycz).
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów.
5) Dokument wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 przeslane 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 (...) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2018

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

