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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618743-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi wywozu odpadów
2019/S 249-618743

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663026
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
lublin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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:
Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy na odpady poza pasem drogowym na terenie miasta Lublin w 4
rejonach.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.140.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
https://lublin.eu
https://lublin.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl


Dz.U./S S249
27/12/2019
618743-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 10

27/12/2019 S249
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 10

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje: utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy na odpady poza pasem drogowym
na terenie miasta Lublin w 4 rejonach.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon I - Granice miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Turystyczna – Granice
miasta.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełen zakres zamówienia dla części I znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/
uslugi/ w folderze dot.przedmiotowego zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Promień (w metrach) od kosza w jakim Wykonawca dokona oczyszczenia terenu
podczas opróżnienia kosza / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po
zgłoszeniu Zamawiającego / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2024
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

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Składający ofertę na część I (rejon I) winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,
w wysokości - 6 100 PLN (słownie: sześć tysięcy sto złotych) 2.Termin wykonania zamówienia – od dnia
01.05.2020 r. do dnia 30.04.2024 r. lub w przypadku niemożliwości zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 r. od
dnia następnego po dniu zawarcia umowy do dnia 30.04.2024 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon II: Granice miasta – ul. Turystyczna – al. Tysiąclecia – ul. Lubartowska – ul. Królewska – ul.
Wyszyńskiego – ul. Zamojska – ul. Fabryczna – ul. Wolska – ul. Kunickiego – ul. Abramowicka - Grani
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełen zakres zamówienia dla części II znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/
uslugi/ w folderze dot.przedmiotowego zamówienia.
Pełne brzmienie pkt II.2.1): Rejon II: Granice miasta – ul. Turystyczna – al. Tysiąclecia – ul. Lubartowska – ul.
Królewska – ul. Wyszyńskiego – ul. Zamojska – ul. Fabryczna – ul. Wolska – ul. Kunickiego – ul. Abramowicka
– Granice miasta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Promień (w metrach) od kosza w jakim Wykonawca dokona oczyszczenia terenu
podczas opróżnienia kosza / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po
zgłoszeniu Zamawiającego / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2024
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

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
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1. Składający ofertę na części II (rejon II) winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w
wysokości - 5 600 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia
01.05.2020 r. do dnia 30.04.2024 r. lub w przypadku niemożliwości zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 r. od
dnia następnego po dniu zawarcia umowy do dnia 30.04.2024 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon III: Granice miasta – ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – ul. Wolska – ul. Fabryczna – ul. Zamojska – ul.
Królewska – ul. Lubartowska – al. Solidarności – al. Sikorskiego – al. Racławickie – ul.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełen zakres zamówienia dla części III znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/
uslugi/ w folderze dot.przedmiotowego zamówienia.
Pełne brzmienie pkt. II.2.1): Rejon III: Granice miasta – ul. Abramowicka – ul. Kunickiego – ul. Wolska –
ul. Fabryczna – ul. Zamojska – ul. Królewska – ul. Lubartowska – al. Solidarności – al. Sikorskiego – al.
Racławickie – ul. Lipowa – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm – Granice miasta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Promień (w metrach) od kosza w jakim Wykonawca dokona oczyszczenia terenu
podczas opróżnienia kosza / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po
zgłoszeniu Zamawiającego / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2024
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
1. Składający ofertę na część III (rejon III) winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w
wysokości - 22 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) 2. Termin wykonania zamówienia – od dnia

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
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01.05.2020 r. do dnia 30.04.2024 r. lub w przypadku niemożliwości zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 r. od
dnia następnego po dniu zawarcia umowy do dnia 30.04.2024 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rejon IV: Granice miasta – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm – ul. Nadbystrzycka – ul. Narutowicza – ul.
Lipowa – al. Racławickie – al. Sikorskiego – al. Solidarności – al. Warszawska – Granice mia
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90611000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Pełen zakres zamówienia dla części IV znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/
uslugi/ w folderze dot.przedmiotowego zamówienia.
Pełne brzmienie pkt. II.2.1): Rejon IV: Granice miasta – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm – ul.
Nadbystrzycka – ul. Narutowicza – ul. Lipowa – al. Racławickie – al. Sikorskiego – al. Solidarności – al.
Warszawska – Granice miasta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Promień (w metrach) od kosza w jakim Wykonawca dokona oczyszczenia terenu
podczas opróżnienia kosza / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas w jakim Wykonawca uzupełni kosze będące własnością Wykonawcy po
zgłoszeniu Zamawiającego / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2024
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
1. Składający ofertę na części IV (rejon IV) winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w
wysokości - 5 400 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) 2. Termin wykonania zamówienia – od dnia
01.05.2020 r. do dnia 30.04.2024 r. lub w przypadku niemożliwości zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 r. od
dnia następnego po dniu zawarcia umowy do dnia 30.04.2024 r.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Posiadanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublin
na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1454 t.j.) obejmującego następujące rodzaje odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne; kod: 20 03 01.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 1.
Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublin na podstawie art. 9b
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 t.j.)
obejmującego następujące rodzaje odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; kod: 20 03 01

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. wykonanie lub wykonywanie usługi lub usług polegającej/polegających na opróżnianiu koszy na odpady o
łącznej wartości wykonanej/wykonanych usługi/usług nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie (dla usług rozliczonych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 100 000,00 PLN brutto
wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy). 2. dysponowanie minimum 2 samochodami na rejon
III, minimum 1 samochodem na rejon I, minimum 1 samochodem na rejon II oraz minimum 1 samochodem
na rejon IV - o masie całkowitej do 3,5 tony z zamykaną komorą do czasowego gromadzenia i transportu
odpadów, uniemożliwiającym zapylanie środowiska i zapewniającym przewóz odpadów zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część winien wykazać dysponowanie na każdy rejon innym
samochodem/samochodami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
1. Wykaz usług 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie lub wykonywanie usługi lub usług polegającej/
polegających na opróżnianiu koszy na odpady o łącznej wartości wykonanej/wykonanych usługi/usług nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
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świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. 2. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowaniu tymi zasobami potwierdzający dysponowanie
minimum 2 samochodami na rejon III, minimum 1 samochodem na rejon I, minimum 1 samochodem na rejon II
oraz minimum 1 samochodem na rejon IV - o masie całkowitej do 3,5 tony z zamykaną komorą do czasowego
gromadzenia i transportu odpadów, uniemożliwiającym zapylanie środowiska i zapewniającym przewóz
odpadów zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część winien wykazać dysponowanie na każdy rejon innym/i
samochodem/samochodami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lublin.eu w zakładce
Zamówienia Publiczne/ Usługi w folderze dot. przedmiotowego postępowania.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pokój 302, 20-080 Lublin, POLSKA.

www.bip.lublin.eu
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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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. 2.
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Wykonawcy
zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 3.1. Formularz wyceny ofertowej dla rejonu
I – IV. 3.2. Formularz ofertowy dla rejonu I - IV - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 3.3. Oświadczenie o części zamówienia,
której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w
przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3.4. Pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu
wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie
do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę
podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy. 5. Wykaz zaświadczeń lub
dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji: 5.1. Jednolity europejski dokument
zamówienia. Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod
adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/ pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.
5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument,
musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków (...)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób. 5. 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. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 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. Cdn. z pkt VI.3) (...) udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 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. 8. Oświadczenia lub dokumenty
składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 8.1. Wykaz
oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy: 8.1.1 Informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.1.2 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 zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 8.1.3
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Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne. 8.1.4 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8.1.5 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. 8.2 Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast (...)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019


