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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316904-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2015/S 174-316904

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Osoba do kontaktów: Anna Szumielewicz
26-110 Skarżysko-Kamienna
POLSKA
Tel.:  +48 412520189
E-mail: a.szumielewicz@um.skarzysko.pl
Faks:  +48 412520200
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.skarzysko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na działkach stanowiących własność gminy, przystanków,
skwerów, alejek parkowych, schodów, zatok postojowych, kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie
chodników, schodów, zatok postojowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie zimowym
2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316904-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:a.szumielewicz@um.skarzysko.pl
http://www.skarzysko.pl
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Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Skarżysko-Kamienna.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące zimowego utrzymania chodników zlokalizowanych na
działkach stanowiących własność gminy, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, parkingów, zatok
postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie chodników, alejek parkowych, skwerów, schodów,
zatok postojowych i parkingów na zlecenie Zamawiającego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.11.2015. Zakończenie 15.4.2016

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
8.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
4 900 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset zł)
przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty 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 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
8.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na
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rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 z dopiskiem Wadium
przetargowe: „Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na działkach stanowiących własność gminy,
przystanków, skwerów, alejek
parkowych, schodów, zatok postojowych, kładek dla pieszych oraz pozimowe
sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie
zimowym 2015/2016”
8.3 Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu
stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego
wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu
oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i
godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
8.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
8.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę.
8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1 O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na
podstawie art. 24 ust.1)
5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonywał usługi zimowego
utrzymania chodników, przystanków, zatok postojowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 160 000 PLN
brutto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem – zał. nr 3
4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem – zał. nr 3
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej-– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem – zał. nr 3
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca złoży wraz
z ofertą wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6 wykazujące spełnienie wymagań tam wskazanych. Brak
załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego, jako
niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 Pzp.
2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie.
3. Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich
złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do
oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 6.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
6.1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu wg
wzoru określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ
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b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien złożyć
dokumenty potwierdzające iż, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert- zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.2.2013 w
sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien złożyć
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w pkt. 6.1 ppkt 1c-g
— zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
2) w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ,Zamawiający żąda
załączenia do oferty:
a. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w
załączniku Nr 4 do SIWZ
b. wykaz wykonanych usług (wypełniony zał. nr 5 – druk wykaz usług lub wykaz sporządzony zgodnie z
tym załącznikiem) potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonywał usługi zimowego utrzymania chodników,
przystanków, zatok postojowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 160 000 PLN brutto.
Wykaz wykonanych usług zimowego utrzymania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.
Wykonawca składa także do oferty:
Listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej- w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz.331 z późn. zm.) albo informacje o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej
Zgodnie z art. 24 b ust. 3 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust.2d
UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.
Jeśli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust1 ustawy PZP, polega na
wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy PZP, dołączone
do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do przekazania wiedzy i doświadczenia winno zawierać w
szczególności:
1. określenie formy i sposobu przekazania swoich zasobów do wykorzystania przez Wykonawcę
2. Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału a w przypadku odpisu z właściwego
rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w formie kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
UWAGA nr 1
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć
dokumenty wymienione w punkcie 6.1.1). W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane
jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze
wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Dotyczy to także Konsorcjum.
UWAGA nr 2
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Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punkcie 6.1.1
UWAGA nr 3
Informacje o podwykonawcach.
Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie jakichkolwiek części zamówienia,
zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzony Podwykonawcom.
Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty będzie uznawane za stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia.
Szczegółowe wymogi dotyczące zasad podwykonawstwa, wynikające z przepisów ustawy z 8.11.2013 o
zmianie ustawy –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.12.2013, poz.1473), zawarte zostały w projekcie
umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Czas reakcji. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.28.2015.AS

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.10.2015 - 10:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 15.10.2015 - 11:00
Miejscowość:
Skarżysko-Kamienna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy – załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dopuszczalne
zmiany postanowień umowy § 18 projektu umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 17.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie Pzp tj.
odwołanie i skarga.
17.2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. ) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu
okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w
ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Ustawy.
17.3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy,
albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków;
17.4. 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;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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17.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
17.6. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego, 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
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.9.2015

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

