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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106480-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Podchloryn sodowy
2019/S 046-106480
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
271506695
ul. Wojewódzka 19
Katowice
40-026
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk
Tel.: +48 326038719
E-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Faks: +48 326038634
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gpw.katowice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.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.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa podchlorynu sodu
Numer referencyjny: OZ/322/13/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
24312220

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Dostawa podchlorynu sodu.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy podchlorynu sodu – chloranu (I) sodu używanego do
dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4
do SIWZ. Zamawiający wskazuje, że wielkość dostawy podchlorynu sodu wyniesie 400 ton. Szczegółowy opis
wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 520 000.00 PLN

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
24312220

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice,
42-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5,
POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa podchlorynu sodu.
1. Dostawy podchlorynu sodu - chloranu (I) sodu, w ilości 400 t – używanego do dezynfekcji wody
przeznaczonej do spożycia transportem Wykonawcy.
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Charakterystyka produktu:
Postać ciecz
Barwa żółta, żółto – zielona
Zawartość chloru aktywnego nie mniej niż 150 g/l
PH w temp. 20 stopni C >=11
3

Gęstość w temp. 20 stopni C 1200-1300kg/m
Trwałość produktu = zawartość chloru aktywnego produktu nie mniejsza niż 150g/l 30 dni od daty produkcji.
3. Dostawy podchlorynu sodu odbywać się będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania
umowy.
4. Minimalna wymagana trwałość dostarczanego podchlorynu sodu – chloranu (I) sodu rozumiana jako
zawartość chloru aktywnego w produkcie nie mniejsza niż 150g/l – 15 dni od daty dostawy.
5. Wykonawca na oferowany podchloryn sodu musi posiadać:
5.1. aktualny Atest Higieniczny wydany przez jednostkę uprawnioną do wydawania takich atestów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
5.2. aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2015/830 zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
5.3. Aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym - podchlorynu sodu - chloranu (I) sodu, wydane na
podstawie Ustawy z dnia 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. 2018.2231)
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5.4. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi
wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
5.5. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 520 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie żadnych warunków.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12,
pkt 13) lit. a)-c), pkt 14) Ustawy jeżeli osoba, o której mowa w tym punkcie została skazana za przestępstwo, o
którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13) lit. a)-c) oraz w pkt 15)÷23) Ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.5 pkt 1)
Ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia), tj.: 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 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.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, będzie zobowiązany przedłożyć:
1.1. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13) lit.a-c, pkt 14) i pkt
21) Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. 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
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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 tych należności.
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy.
1.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt.1.1. powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13) lit.a-c, pkt 14) i pkt 21) Ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w pkt.1.4. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art.
24 ust.1 pkt 23) Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów. Wykonawca,wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej może
polegać na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach opisanych w Rozdziale XIV SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni, będzie zobowiązany
przedłożyć:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie, opisanych w Rozdziale XII pkt 2.2, warunków (art. 26 ust.2c
Ustawy).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

06/03/2019
S46
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 10

Dz.U./S S46
06/03/2019
106480-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 10

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje należycie dostawy podchlorynu sodu o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej może
polegać na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach opisanych w Rozdziale XIV SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni, będzie zobowiązany
przedłożyć:
1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały wykonane.
1.1. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku wykonywania i nie zakończenia dostawy przed terminem złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie podać na jaką wartość, do upływu terminu składania ofert,
umowa została wykonana.
W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych
00/100).
2. Wadium może być wniesione:
2.1. w pieniądzu,
2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3. w gwarancjach bankowych,
2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 p.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 9.4.2019 r. o godzinie 10:00.
4.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
Obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie niezmiennych przez cały
czas obowiązywania Umowy cen jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w jego ofercie oraz ilości
faktycznie wykonanych i odebranych dostaw.
Podstawę do zapłaty należności wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT stanowić będą
protokoły odbioru dostaw, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, niezawierające żadnych uwag
i zaleceń.
Zapłata za dostarczoną partię Produktu nastąpi po jej odbiorze przez Zamawiającego, przelewem na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę, odrębnie dla każdej dostarczonej do miejsca dostawy partii Produktu.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na czas
realizacji Umowy.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez
dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum Wykonawców), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać
następujące wymagania:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy - wzór umowy stanowi odpowiednio załącznik nr 5 do
SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy
(załącznik nr 5 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: 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: 09/04/2019
Czas lokalny: 10:00
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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
Oferta musi zachować ważność do: 07/06/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
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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 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca do oferty dołącza:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 1 i 2 Rozdziału XII SIWZ – aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ.
W Formie: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – Wykonawca
podpisuje oświadczenie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny,
spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1579 z późn. zm.).
1) Wykonawca, którzy bierze udział w postępowaniu samodzielnie i nie powołuje się na zasoby innych
podmiotów, przedkłada swój własny JEDZ.
2) Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, składa także
elektronicznie odrębne JEDZ-e dotyczące tych podmiotów (zawierające wymagane informacje zawarte w części
II sekcja A i B oraz w części III i IV (sekcja α), należycie wypełnione i podpisane przez te podmioty w części VI).
3) W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w rozumieniu art. 23 Ustawy,
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie sporządza i składa odrębny JEDZ w formie
elektronicznej (zawierający wymagane informacje zawarte w częściach II–IV). JEDZ-e potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Dokument (np. Zobowiązanie) innych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. Szczegółowe
zasady powoływania się na zasoby innych podmiotów określa Rozdział XIV SIWZ. Wzór zobowiązania stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ.
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3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego.
4. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie parametrów oferowanego produktu – na formularzu oferty (załącznik nr
1 do SIWZ).
5. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie kraju pochodzenia, producenta i nazwy handlowej oferowanego
produktu - na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
6. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie okresu trwałości oferowanego produktu - na formularzu oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ).
7. Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i z załączonym
wzorem umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz, że przyjmuje jej treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu
oferty – zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
8. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu (w
formie elektronicznej) potwierdzającego ustanowienie wniesienie wadium – zgodnie z zapisami Rozdziału XIX
SIWZ (tj. dokument sporządzony w postaci elektronicznej zaopatrzony w kwalifikowany podpis elektroniczny).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu nr 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu nr 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI Ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g Ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów Ustawy.
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3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa UZP.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. powyżej 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.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności,Zam., której zarzuca się niezgodność
z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis.
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. 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.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zam. za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP. Prezes UZP może
także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2019
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