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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PGE Energia Ciepła S.A.
KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Krześniak
Tel.: +48 126209474
E-mail: Robert.Krzesniak@gkpge.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
KRS: 0000001010
ul. Łowiecka 24
Wrocław
50-220
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Krześniak
Tel.: +48 126209474
E-mail: Robert.Krzesniak@gkpge.pl
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.kogeneracja.com.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
KRS: 0000040284
al. Zjednoczenia 103
Zielona Góra
50-220
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Krześniak
Tel.: +48 126209474
E-mail: Robert.Krzesniak@gkpge.pl
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Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ec.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.1)

Nazwa i adresy
PGE Toruń S.A.
KRS: 0000021671
ul. Ceramiczna 6
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Krześniak
Tel.: +48 126209474
E-mail: Robert.Krzesniak@gkpge.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgetorun.pl/
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

Nazwa:
Wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych średniego napięcia 6 kV oraz silników
elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 15 kW dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A.
Numer referencyjny: 1001208200

II.1.2)

Główny kod CPV
50532100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych
średniego napięcia 6 kV oraz silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 15 kW dla Spółek
Grupy PGE Energia Ciepła. Zlecenie wykonania remontu kapitalnego lub przeglądu danego silnika będzie
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przekazywane do Wykonawcy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, po wyniknięciu
okoliczności w wyniku których konieczne będzie przeprowadzenie remontu kapitalnego lub przeglądu silnika.
Wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych realizowane będzie w Spółkach Grupy
PGE Energia Ciepła: Oddział w Rybniku, Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Wybrzeże, ZEW KOGENERACJA
SA, EC Zielona Góra S.A., PGE Toruń S.A.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 000 000.00 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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spółki Grupy PGE Energia Ciepła: Oddział w Rybniku, Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Wybrzeże, ZEW
KOGENERACJA SA, EC Zielona Góra S.A., PGE Toruń S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu niezbędnego zakresu prac remontowych i
przeglądowych na silnikach średniego napięcia 6 kV oraz silnikach niskiego napięcia o mocy powyżej 15
kW, indywidualnie do każdego remontu i przeglądu silnika. Wykaz silników, dla których należy realizować
prace będące przedmiotem zamówienia, znajduje się w załączniku nr 1 do ST. Wybór czynności remontowych
oraz przeglądowych do wykonania będzie się odbywał na podstawie analizy stanu silnika przekazanego do
remontu / przeglądu, po wykonaniu przez Wykonawcę niezbędnych pomiarów elektrycznych i mechanicznych
oraz po ocenie stanu silnika przez Wykonawcę, a następnie po uzgodnieniu zakresu prac z przedstawicielami
Zamawiającego. Zlecone zadania remontu lub przeglądu silników zostaną zrealizowane podstawowo w
czasie do pięciu tygodni, licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy konieczności wykonania remontu / przeglądu
wraz z gotowością silnika do odbioru przez Wykonawcę do dnia dostarczenia silnika do Zamawiającego.
Silniki będą odbierane do remontu / przeglądu z terenu zakładu Zamawiającego i dostarczane po wykonaniu
prac w to samo miejsce. Sposób załadunku silników do wywiezienia na remont / przegląd i rozładunku po
przywiezieniu po remoncie / przeglądzie będzie ustalany każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego,
z preferowanym wykorzystaniem załadowywania i rozładowywania silników w magazynach zakładowych i
na polach odkładczych Spółek Grupy PGE Energia Ciepła oraz wykorzystując istniejące metody transportu
bliskiego (suwnice, wciągniki, wózki widłowe).
Umowa zostanie zawarta na wartość wskazaną przez Zamawiającego jako kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie realizacji prac w okresie 48 miesięcy. Kwota ta będzie stanowić maksymalne
nominalne zobowiązanie Zamawiającego niniejszego przetargu wyniesie 16 000 000,00 PLN Netto w tym:
a. PGE EC Oddział nr 1 w Krakowie – 2 000 000,00 zł/ netto
b. PGE EC Oddział w Rybniku – 7 200 000,00 zł/netto
c. PGE EC Oddział Wybrzeże: Elektrociepłownia Gdańsk- 2 000 000,00 zł/netto
Elektrociepłownia Gdynia – 800 000,00 zł/netto
d. Elektrociepłownia Zielona Góra – 800 000,00 zł/netto
e. PGE Toruń – 600 000,00 zł/netto
f. KOGENERACJA: Elektrociepłownia Wrocław 2 000 000,00 zł/netto
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Elektrociepłownia Czechnica- 600 000,00 zł/netto
Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalne gwarantowane wynagrodzenie, jakie Wykonawca otrzyma
w ramach realizacji umowy wyniesie 30% wartości maksymalnego nominalnego zobowiązania Zamawiającego
jaki zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w ciągu 4 lat dla wszystkich lokalizacji.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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:
W niniejszym Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w Postępowaniu.
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy PZP.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 pkt 1 – 2
i 8 Ustawy PZP, może przedstawić wraz z Ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy PZP.
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem Portalu Zakupowego Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ), przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
poniższych dokumentów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 14 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP (dotyczy: osób fizycznych,
członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich,
komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia
(wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert).
2.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
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pkt 21 Ustawy PZP (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
3.Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert 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.
4.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 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.
5.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 PZP.
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.
7.Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8.Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (Dz. U z 2018 poz. 1445
ze zm.)
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Posiada doświadczenie (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w realizacji zadań związanych z remontami kapitalnymi
(polegającymi na przezwojeniu lub przepakietowaniu i przezwojeniu stojana silnika lub częściowej wymianie
klatki wirnika silnika) i przeglądami silników elektrycznych w zakresie elektrycznym i mechanicznym w ilości
minimum:
• 5 remontów silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 30kW,
• 15 remontów kapitalnych silników elektrycznych średniego napięcia o mocy powyżej 150kW.
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b) Dysponuje dokumentem (certyfikat / ocena zdolności) wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną,
potwierdzającym zdolność Wykonawcy do przeprowadzenia remontów urządzeń elektrycznych w wykonaniu
przeciwwybuchowym (Ex).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca:
a) przedstawi wykaz realizacji zadań (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) opisanymi w pkt. 15.6.3.a oraz załączy
dowody określające 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, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty. Wykaz usług należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
b) Przedstawi dokument (certyfikat / ocena zdolności) wydany przez Jednostkę Notyfikowaną,
potwierdzający zdolność Wykonawcy do przeprowadzenia remontów urządzeń elektrycznych w wykonaniu
przeciwwybuchowym (Ex).
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 40
000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP, tj.:
a) Pieniądzu.
b)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
c)Gwarancjach bankowych.
d)Gwarancjach ubezpieczeniowych.
e)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy, o którym mowa w pkt 18.4 poniżej, przed upływem terminu składania Ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego podane w SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi Rozdział III SIWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Szczegółowe
wymagania określone zostały w SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzór Umowy stanowi Rozdział nr III SIWZ.
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2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł
Umowę, zgodnie z treścią projektu Umowy stanowiącego Rozdział nr III 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: 24/06/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 24/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia Ofert na Portalu Zakupowym odbędzie się online pod adresem https://
pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW
w Krakowie Departament Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm), zwaną dalej„Pzp”.
2. PGE Energia Ciepła S.A., jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia
postępowaniao udzielenie Zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w
pierwszejkolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jakonajkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).
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4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie
nastronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl.
5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
W pkt 17.5.1.1 – 17.5.1.2 SIWZ – 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, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy
PZP.
W pkt 17.5.1.3 – 17.5.1.5 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 że 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.
Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 17.6.1 i pkt 17.6.2.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 17.6.2.2 SIWZ, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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 17.6 SIWZ 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. Przepis pkt 17.7 SIWZ stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokument
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 17.5.1.1
SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 17.6.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 6 Ustawy PZP. 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.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

9 / 10

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 Pzp.
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.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.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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6.Terminy wniesienia odwołania:
7.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 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.7. i 20.8. 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.
10.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
11.30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
12. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.
14.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
15.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
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placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019

