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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319761-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołów: Usługi związane z odpadami
2017/S 154-319761
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Matera, Grażyna Żurek
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mikolow.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.mikolow.eu
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:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania odpadów
Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Numer referencyjny: PN-49/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie
odpadów:
Frakcja, ilość ton:
200201 Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) 1800 t
150101 Opakowania z papieru i tektury 40 t
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 45 t
200307 Odpady wielkogabarytowe 400 t
170604 Materiały izolacyjne inne niż w170601 i170603 10 t
160103 Zużyte opony 20 t
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż w170106 1020 t
170380 Odpadowa papa 100 t
150107 Opakowania ze szkła 15 t
170202 Szkło 20 t
200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 6t
200199 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 30 t
200132 Leki inne niż w 200131 0,5 t
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 200 t
200134 Baterie akumulatory inne niż w200133 0,5 t
200140 Metale 1 t.

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
90511000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mikołów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamawiający zastrzega, że podana masa odpadów do odebrania i zagospodarowania należy traktować jako
szacunkową, uzależniona ona będzie od potrzeb występujących w tym zakresie na terenie PSZOK-a i może
ulec zmianie.
2.Transport odpadów odbywać się będzie następującymi pojazdami:
a) samochody ciężarowe o masie całkowitej do 24 ton, wyposażone w hakowy system załadowczy,
przystosowane do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów o pojemności od 12 do 36 m³,
b) samochody ciężarowe o masie całkowitej do 24 ton, wyposażone w bramowy system załadowczy (tzw.
bramowiec), przystosowane do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów o pojemności do 7 m³,
c) samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 tony, przystosowany do transportu oraz ręcznego załadunku
i rozładunku odpadów z metalu oraz odpadów takich jak: przeterminowane lekarstwa, farby, lakiery, żywice
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i lepiszcza, gwarantujący bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelny, aby uniemożliwić
przedostanie się odpadów na zewnątrz,
d) śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej do 28 ton przystosowana do obsługi pojemników o pojemności
od 240 l do 1100 l.
3. Czynności objęte przedmiotem umowy wykonywane będą na podstawie zleceń przekazywanych drogą
elektroniczną przez Zamawiającego na adres Wykonawcy. Czas realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 72
godzin od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek do każdorazowego informowania
Zamawiającego o otrzymaniu zlecenia i przybliżonym terminie jego realizacji.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi po uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczy na
teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 kontenery i pojemniki do
gromadzenia odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Ilość kontenerów oraz pojemników będzie ustalana
na bieżąco w zależności od potrzeb. Maksymalna ilość ustawionych kontenerów i pojemników będzie wynosiła:
kontenery o poj. 7 m³ – 4 szt., w tym 1 szt. szczelny, zamykany przeznaczony na popiół i żużel paleniskowy, o
poj. 12 m³ – 2 szt., o poj. 36 m³ – 3 szt., pojemniki o poj. 0,24 m³ – 35 szt.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zapełnionych kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów z
jednoczesnym podstawieniem w tym samym dniu pustych kontenerów, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłą i
nieprzerwaną możliwość załadunku odpadów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w
instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).
7. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania odpadów zielonych w regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów (RIPOK) w ramach Regionu III gospodarki odpadami komunalnymi, określonej
w uchwale V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.4.2017 r. w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022 wraz z ewentualnymi zmianami uchwały.
W przypadku, gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów uległa awarii i nie może przyjmować
odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów we właściwej instalacji zastępczej
określonej w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego. O tym przypadku Wykonawca niezwłocznie
pisemnie powiadamia Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć poziom odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia
oraz recyklingu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).
9. Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
25.5.2012 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 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: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (j.t.
Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy –
procedura odwrócona.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 33 000 PLN, nie później niż do upływu terminu składania
ofert, w formach o jakich mowa w ustawie.

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 wykaże, że posiada:
a)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Mikołów -rejestr prowadzi Burmistrz Mikołowa
b) zezwolenie na transport odpadów albo wpis do rejestru, o których mowa w art.233 ustawy z 14.12.2012 o
odpadach
6.1.Wraz z ofertą każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci
formularza JEDZ
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1.nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek,o których mowa w art.24 ust 1 pkt 12- 23 i
art.24 ust 5 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8 ustawy
6.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni, terminie oświadczeń lub dokumentów:
6.4.10.odpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Mikołów
6.4.11.zezwolenia na transport odpadów wydanego albo dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru o
których mowa w art 233 ustawy z 14.12.2012 o odpadach
6.4.1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podst. art.24 ust 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
6.4.2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności 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
6.4.3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
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zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce 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 lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
6.4.4.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 podst. art.4 ust.5 pkt1
6.4.5.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
6.4.6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
6.4.7.oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 5
i6
6.4.8.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 7
6.4.9.oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
5.1.2.2.1.dysponuje pojazdami spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 4 w tym:
a) co najmniej jednym samochodem ciężarowym o masie całkowitej do 24 ton, wyposażonym w hakowy system
załadowczy, przystosowanym do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów o poj. od 12 m³ do 36 m³,
b) co najmniej jednym samochodem ciężarowym o masie całkowitej do 24 ton, wyposażonym w bramowy
system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowanym do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów o poj.
do 7 m³,
c) samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 tony, przystosowany do transportu oraz ręcznego załadunku
i rozładunku odpadów z metalu oraz odpadów takich jak: przeterminowane lekarstwa, farby, lakiery, żywice
i lepiszcza, gwarantujący bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelny, aby uniemożliwić
przedostanie się odpadów na zewnątrz,
d) co najmniej jedną śmieciarką o dopuszczalnej masie całkowitej do 28 ton przystosowaną do obsługi
pojemników o pojemności od 240 l do 1100 l,
5.1.2.2.2. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
min. 3 usługi, polegające na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o czasie świadczenia nie krótszym niż 1 rok każda usługa oraz o wartości łącznie nie
mniejszej niż 500 000 PLN brutto rocznie. Jedna z tych usług winna mieć wartość nie mniejszą niż 200 000 PLN
brutto rocznie;

12/08/2017
S154
http://ted.europa.eu/TED

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

5/9

Dz.U./S S154
12/08/2017
319761-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

Zgodnie z przepisem art. 23 ust 5 ustawy Pzp w przypadku Konsorcjum, należy wykazać, iż przynajmniej jeden
z podmiotów tworzących konsorcjum samodzielnie spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu.
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń lub
dokumentów:
6.4.12. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, w celu
wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 5.1.2.2.1 SIWZ oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami.
6.4.13. wykazu 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 min. 3 usług, polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o czasie świadczenia nie krótszym niż 1 rok każda usługa
oraz o wartości łącznie nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto rocznie. Jedna z tych usług winna mieć wartość nie
mniejszą niż 200 000 PLN brutto rocznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie).
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:
Wskazano w pkt 3,4, 16, 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy.

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: tak

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: 04/10/2017
Czas lokalny: 12:00

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)

12/08/2017
S154
http://ted.europa.eu/TED

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

6/9

Dz.U./S S154
12/08/2017
319761-2017-PL

IV.2.7)

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/9

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów.

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 2018.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda aby dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w sekcji III.1.1) ogłoszenia – ppkt 6.4.1.
do 6.4.9. dotyczące podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca, jak również dotyczące
podwykonawcy wskazanego w JEDZ, zostały przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę.
6.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa wart. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu 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.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 6.4.1 SIWZ – składa informacje 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 oraz ust. 5 i 6 ustawy – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) pkt 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 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
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
6.6. 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 6.5. 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. Dokumenty winny być wystawione, w terminach określonych w pkt 6.5 SIWZ.
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6.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.1
SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.5.a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. 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 przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania, 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 od treści ogłoszenia o zamówienia oraz od postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w DzU U E, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
3. Odwołanie wobec innych czynności niż powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub, przy
zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Sprawy merytoryczne odwołań
reguluje Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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