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Ogtoszenie o zamdwieniu
Usiugi
Podstawa pfawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaje^ca
1.1)
Neizwa i adresy
Oficjalna na^a: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziaf Wojewodzki
Adres pocztowy: ul. Kossutha 13
Miejscowosc: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-844
Padstwo: Polska

Os'oba do kontaktdw: adres j.w.
E-mail: zamowienlapubliczne@nfz-katowice.pl
Tel.: +48 327351637
Faks: +48 327351636

Adresy internetowe:
GI6wny adres; http://www.nfz-katowice.pl

1.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokumentow zamowlenia mozna uzyskac bezplatnle pod
adresem: https://www.nfz-katowlce.pl/index.php/o-nas/zamowienla-publiczne/przetargi
Wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzlalu w post^powanlu nalezy przesylad drogq elektronlczn^ za
po^rednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.4)

Rodzaj instytucji zamawiaj^cej
Podmiot prawa publieznego

1.5)

Gfowny przedmiot dziafalnosci
Inna dzialalnosc: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkosc lub zakres zamowlenia
11.1.1)

Nazwa;
USLUGA SPRZATANIA W OBIEKTACH SLASKIEGO ODDZIAtU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA - ZAMOWIENIE PODZIELONE NA PAKIETY

Numer referencyjny: 14/pn/2020
11.1.2)

GfpwnykodCPV
90910000 Ustugl sprz^tania

11.1.3)

Rodzaj zamowlenia
Usiugi

11.1.4)

Krotki opis:

Przedmiotem zamowlenia jest ^wiadczenie usiugi sprz^tania w obiektach ^i^skiego Oddzialu Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z podzialem na dwie cz^sci (pakiety). Pakiet l: usiuga sprz^tania obiektu
Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, Paklet II: usiuga sprz^tania obiektdw Delegatur

1 Punktow Obsiugi Klienta ^l^skiego OW NFZ. Zamawiaj^cy zastrzega, ze o udzielenie zamowienia
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mog^ ubiegad si? wyJ^cznie zaklady pracy chronionej oraz inn! wykonawcy, ktbrych dziafalnodc, lub
dziatalnodc Ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, ktbre b?d^ realizowaly zamowienie, obejmuje
spoleczn^ i zawodow^ integracj? osob b?d^cych czionkami grup spolecznie marglnalizowanych, tj. osob
niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabllltacji zawodowej i spoiecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych. Zamawiaj^cy okresia minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia osob
niepelnosprawnych jako nie mniejszy niz 30% osob zatrudnionych.
11.1.5)

Szacunkowa calkowita wartosd

11.1.6)

Informacje o cz?sciach
To zamowienie podzielone jest na cz?sci: tak
Oferty mozna skladac w odniesienlu do wszystkich cz?dcj

11.2)

Opis

11.2.1)

Nazwa;

Pakiet kusluga sprz^tania obiektu Si^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
Cz?sd nr: 1
11.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Uslugi sprz^tania biur

11.2.3)

Miejsce §wiadczenia ustug
Kod NUTS; PL22A Katowlckl

Glowne miejsce lub lokallzacja realizacji:
ul. Kossutha 13 w Katowicach

11.2.4)

Opis zamowlenia:

Pakiet 1; usluga sprzqtania obiektu Sl^kiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - od poniedzialku do
pi^tku w godzinach od 16.00 do 7.00(po opuszczeniu pomieszczeh przez pracownikbw Zamawlajqcego), za
wyj^tkiem pomieszczeti szczegblnych [zostan^ wskazane przez Zamawiaj^cego przed zawarciem umowy], w
ktorych usluga sprz^tania winna bye wykonywana wyl^cznie podczas obecnosci pracownikow Zamawiajqcego,
tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach cd 8.00 do 16.00. Usluga sprz^tania obejmuje mi?dzy innymi
uslugi sprz^tania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technlcznych; uslugi sprz^tania w toaletach;
uslugi sprz^tania w ci^gach korytarzowych, klatkach schodowych (od poziomu minus 1 do poziomu 5):uslugi
sprz^tania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych (w

godzinach pracy Sl^kiego OW NFZ i w obecnosci pracownika ^Iqskiego OW NFZ); usluga akrylowania.
11.2.5)

Kryteria udzielenia zamdwienia
Kryteria okreslone ponizej
Cena

11.2.6)

Szacunkowa wartosc

11.2.7)

Okres obowi^ywania zamdwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Pocz^tek: 18/03/2021
Koniec: 31/03/2022

Niniejsze zamowienie podiega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? skladanie ofert wariantowych: nie
11.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje; nie

11,2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamdwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze drodkow Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

1) Przetarg nieograniczony; 2) Kryterium oceny ofert: Cena 100%; 3)Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium
wadium w wysokosci: pakiet 1:7.500,00 zt.

4). Zamawiaj^cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp; 5)60 dni
termin zwi^ania dfert^; 6) Kwestie dot. klauzuli RODO reguluje SIWZ
11.2)
11.2.1)

Opis
Nazwa;

Pakiet II: ustuga sprzqtania oblektdw Delegatur 1 Punktdw Obslugl Sl^sklego OW NFZ:
Cz?^6 nr:.2

11.2.2)

D.odatkowy kod jub kody CPV
90919200 Ustugl sprz^tania biur

11.2.3)

Miejsce swiadczenia usfug
Kod NUTS: PL22A Katowickl

Giowne miejsce lub lokalizacja realizacji;
Obiekty/lokallzacje obj^te pakietem II:
Bielsko Biata,

Cz^stochowa
Piekary Sl^skie

Rybnik
Chorzow

D^browa Gdrnicza
Gliwice
Klobuck
Sosnowiec

Zabrze,

Zywiec
Jastrz^ble Zdroj
11.2.4)

Opis zamdwienia:

Pakiet II: ustuga sprz^tanla obiektdw Delegatur i Punktbw Obslugl Klienta Sl^kiego OW NFZ: - sprz^tanle
Delegatur - od poniedziaiku do pi^tku w godz. 7.00 do godz. 19.00; - sprz^tanle Punktow Obslugl Klienta - od
poniedzlaiku do piqtku w godz. 8.00 do godz. 16.00. Obiekty/lokallzacje obj^te pakietem II: 1) Bielsko Blala,
ul. Karpacka 24(delegatura), 2) Cz^stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura), 3) Piekary Sickle, ul.
Ko^ciuszkl 22(delegatura), 4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura), 5) Punkt Obslugl Klienta w Chorzowie, ul.
Katowicka 105, Chorzdw, 6)Punkt Obslugl Klienta w D^browle Gdrnlczej, ul. Kardynala Stefana Wyszyrtsklego
1, D^browa Gornlcza, 7) Punkt Obslugl Klienta w GliwIcach, ul. WIncentego pola 7, Gllwlce, 8) Punkt Obslugl

Klienta w Ktobucku, ul. 11 Llstopada5a, Klobuck, 9) Punkt Obslugl Klienta wSosnovycu, ul. Modrzejowska
-32A, Sosnowiec, 10) Punkt Obslugl Klienta w Zabrzu, ul. Sl^czka 20, Zabrze, il) Punkt Obslugl Klienta w
Zywcu, ul. Pilsudskiego 50, Zywiec, 12) Punkt Obslugl Klienta w Jastrz^blu Zdroju, ul. Harcerska 9, Jastrz^ble
Zdroj. Usiuga sprz^tania obejmuje mi^dzy Innymi usiugl sprzqtanjaw pomieszczeniach biurowych, socjalnych i
technlcznych; usiugl sprz^tanla wtoaletach; uslugrsprz^tanla w ci^gach korytarzowych, klatkach schodowych;
usiugl sprz^tanla w pomleszczeniach archlwum oraz w pomleszczenlach gospodarczych (w godzinach pracy
Sl^kiego OW NFZ I w obecno^cl pracownlka Sl^sklego OW NFZ); usiuga akiylowanla.
11.2.5)

Kryteria udzlelenia zamdwienia

Kryteria okre^lone ponlzej
Cena

W
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11.2.6)

Szacunkowawartosc

11.2.7)

Okres obowi^ywania zamovyienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Pocz^tek: 01/03/2021
Koniec: 31/03/2022

Niniejsze zam6wienie podlegawznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sWadanie ofert wariantowych: nie
11.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

'

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/prcgramu flnansawanego ze §rodk6w Unii Europejskiej: nie
11.2.14)

Informacje dodatkowe

1) Przetarg nieogranlczony; 2) Kryterlum oceny ofert: Cena 100%; 3)Zamawiaj^cy z^dawniesienla wadlum
wadlum wwysokosci: paklet II: 2.500,00 zl
4). Zamawiaj^cy przewiduje zastosowanle procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp; 5)60 dni
termin zwi^ania ofert^; 6) Kwestle dot. klauzuli RODO reguluje SIWZ
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym. ekonomicznym.finansowym i technicznvm
III.l)
Warunki udzlafu
111.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krdtkl opis kryteridw kwalifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziatu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji ekonomlcznej. Warunek
okre§lono zarowno dia pakietu 1, jak i pakietu II. Paklet 1 i paklet II: Wykonawca winien wykazac, Iz jest
ubezpieczony od odpowledzialno^ci cywilne] w zakresie prowadzonej dzialainosci zwietzanej z przedmlotem
niniejszego zamowienia na sum? gwarancyjn^ nie nizsz^ niz 1 min ziotych (niezaleznie od tego, czy

Wykonawca sWada ofert? tyiko na jeden z pakletow, czy na obydwa pakiety). W celu wykazania spetnienia
warunku udzlatu w post?powaniu dotyczqcego sytuacji ekonomlcznej, Wykonawca skiada oswiadczenle o
speinianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawlaj^cego dokument, o ktbrym
mowa w pkt VI pkt 3 lit. d SIWZ. —Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziatu w post?powaniu dotycz^cy
sytuacji finansowej. Warunek dotyczy zarowno pakietu 1, jak i pakietu II. Paklet I: Wykonawca winien wykazad
posiadanie srodkdw finansowych w wysoko^ci nie mniejszej niz 45.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytpwej
na poziomie nie mniejszym niz 45.000,00 ziotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiqc przed uplywem
terminu sWadania ofert. Pakiet 11: Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkbw finansowych w wysokosci
nie mniejszej niz 20.000,00 ziotych iub zdoino^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 20.000,00 ziotych,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert. Jezeli Wykonawca skiada
ofert? na obydwa pakiety winien wykazac posiadanie §rodk6w finansowych w wysokosci nie mniejszej niz
65.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 65.000,00 ziotych, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert. W celu wykazania spelnienia warunku
udzialu w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca skiada oSwiadczenie (patrz pkt V! pkt 1
ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit. e SIWZ.
111.1.3)

Zdolnosc techniczna i kwallflkacje zawodowe
Wykaz i krotki opis kryteridw kwalifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - Warunek dotyczy tyIko pakietu I - dysponowanie odpowiednim urzpdzeniem.
Wykonawca winien wykazac za pomoc^ wykazu urz^dzeh, dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania
zamdwienia wraz z informacje o podstawie do dysponowania tymi zasobami,ze dysponuje co najmniej
jednym urzedzeniem, przy pomocy ktdrego b?de wykonywane prace polegajece naspecjalistycznym.
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mechanicznym czyszczeniu terakoty wraz z fugami. Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - Warunek okreSlono zarowno
dia pakietu I, jak i pakietu II. Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej(posiadania
wymaganego doswladczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczeti okresowych
lub ci^glych rdwniez wykonywaniu, w okresle ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziafalno^cl jest krotszy - w tym okresle, przynajmnie]2(dw6ch) usiug sprz^tania blur
lub budynkowwykonanych lubwykonywanych. Pakiet I: Pod poj^clem wykonana usJugasprzqtania blur lub
budynkow nalezy rozumiec zampwienle polegaj^ce na swiadczeniu usiugi sprz^tania blur lub budynkdw, ktbrej

reallzacja zakonczyia sip(umowa zostata zreallzowana), ktorej ^rednia miesipczna warto§6 brutto wynoslfa co
najmnie] 30.000,00 zi, oraz ktbra byta reallzowana w okresle co najmnie]6 mieslpcy. Pod pojpclem wykonywana
ustuga sprz^tanla blur lub budynkow nalezy rozumieO zamdwienle polegaj^ce na swiadczeniu usiugi sprzqtania
biur lub budynkdw, bpd^ce] w trakcie realizacji, ktorej srednia miesipczna warto^c brutto wynosi co najmniej
30.000,00 zi, ktdrej pewna czpsc o wartodcl brutto co najmniej 180.000,00 zi zostaia juz zreallzowana przez
Wykonawcp, oraz ktdra byia reallzowana w okresle co najmniej 6 mieslpcy Pakiet II: Pod pojpciem wykonana
usiuga sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce na swiadczeniu usiugi sprz^tania
blur lub budynkdw, ktdrej reallzacja zakonczyia sip (umowa zostaia zrealizowana), ktorej srednia miesipczna

wartosc brutto wynosiia co najmniej 10.000,00 zi, oraz ktdra byia realizowana w okresle co najmniej 6 miesipcy.
Pod pojpciem wykonywana usiuga sprzqtania biur lub budynkdw nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce
na swiadczeniu usiugi sprz^tania biur lub budynkdw, bpd^cej w trakcie realizacji, ktdrej srednia miesipczna
wartodd brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zi, ktdrej pewna czpdc o warto^ci brutto co najmniej 60.000,00
zi zostaia juz zrealizowana przez Wykonawcp oraz ktdra byia realizowana w okresie co najmniej 6 miesipcy.
Jezeli Wykonawca skiada ofertp zardwno w pakiecie I, jak i w pakiecie II zamdwienia, wystarczy, ze wykaze
przynajmniej 2(dwie) usiugi sprz^tania biur lub budynkdw wykonane lub wykonywane, ktdre bpd^ spelniaiy
wymogi okredlone powyzej dIa pakietu I.

III.1.5)

Informacje o zamdwieniach zastrzezonych
Zamdwienie jest zastrzezone dia zakiaddw pracy chronionej oraz wykonawcdw, ktdrych gidwnym celem jest
spoieczna i zawodowa integracja osdb niepeinosprawnych lub defaworyzowanych

111.2)

Warunki dotyczqce zamdwienia

111.2.2)

Warunki realizacji umowy:

Realizacja zamdwienia bpdzie przebiegaia na warunkach okredlonych we wzorze umowy, stanowi^cym
integraln^ czpsc SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresia rdwniez warunki ewentualnej zmiany tredci umowy.
111.2.3)

informacje natemat pracownikdw odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia
Obowi^ek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracownikdw wyznaczonych do wykonania
zamdwienia

Sekcja IV: Procedura
IV.l)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

iV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamdwien rzqdowych (GPA)
Zamdwienie jest objpte Porozumieniem w sprawie zamdwien rz^dowych; tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziafu
Data: 21/01/2021

Czas lokalny: 12:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wystania zaproszeh do sktadania ofert lub do udziatu wybranym kandydatom

IV.2.4)

J^zyki, w ktdrych mozna sporz^dzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaiu:
Polski

IV.2.6)

Minimafny okres, w ktorym Qferent b^dzie zwiqzany oferty
Okres w miesi^cach: 2(od ustalonej daty skladania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2021

Czas lokainy: 13:00
Miejsce:

Narodowy Fundusz Zdrowia 6l^ski Oddziaf Wojewddzki, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, sala nr 4.12 (IV
pi^tro).
Informacje o osobach upowaznionych 1 procedurze otwarcia:
W zwl^ku z ogloszonym stanem epldemil na obszarze RP (Dz.U.z 2020 r. poz. 491 ze zm.}, transmisja z
otwarcia ofert b^dzle dost^pna na oficjalnym kanale Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, pod adresem:
https://www.yo utu be.com/channel/UCZbvmyIemjT-wkcA5Y]_57w

Sekcj'a VI: Informacje uzupelniaj^ce
Vl.l)
Informacje o powtarzaj^cym si? charakterze zamowienia
Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym si?: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogloszeri:
IV kwartal 2021 roku

VI.2)

Informacje na temat procesow elektronicznych
Akceptowane b?d^ faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

A. Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wykluczenlu. W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzld
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt 23 pzp. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z oferty oswiadczenie(JEDZ)o niepodleganlu wykluczeniu, a na
wezwanie Zamawiaj^cegp dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 iit.a SIWZ oraz oswiadczenia, o ktorych
mowa w pkt VI pkt 3 lit.b i lit.c SIWZ; zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sWada rowniez oswiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2
SIWZ (dot. grupy kapitalowej).
B. Do oferty Wykonawca dol^cza: 1) aktualne na dzleri skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art.
25a ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziaiu w postppowaniu w
zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej(posiadanie doswiadczenia). W przypadku niniejszego zamdwienia,
oswiadczenie, o ktorym mowa w art.25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu
(JEDZ). Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowl^ wstppne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postppowaniu (por. art. 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2 pzp). Uwagai
Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku Istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na
ich zasoby, warunkow udziaiu w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty(JEDZ)dotycz^ce tych
podmiotdw (por. art. 25a ust.3 pktl pzp). 2)zobowi^anie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacjl zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnodci
zawodowej- doswiadczeniu - Innego podmiotu - patrz pkt V pkt 4 SIWZ).
C. Przed udzlelenlem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zlozenla w wyznaczonym, nie krdtszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzied ziozenia nast?puj^cych
oswiadczen i dokumentdw;- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: a) Informacji z Krajowego
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Rejestru Karnego (KRK)w zakresie okreSlonym w art. 24 ust.l pktl3.14 i 21 pzp wystawionej nie wczesniej
niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu sktadania ofert; informacja z KRK w zakresie okreSlonym w art. 24
ust.l pkt 21 pzp dotyczy podmlotu zbiorowego; b) oSwIadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczanlem podatkdw,
opiat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania taklego wyroku lub
decyzji - dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platno^cl tych nalezno^ci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wl^qcego porozumlenia w sprawie sptat tych naiezno^ci (dotyczy art. 24 ust.l
pkt 15 pzp): c) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytufem ^rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si§ o zamowienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.l pkt22 pzp); » Jezeli Wykonawca polega
na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp, przedstawla w
odniesieniu do tych podmiotow dokumenty oraz oswiadczenia wymienione pod lit. a-c.
W celu potwierdzenia speJniania warunkdw udzialu w post^powanlu: d) dokumentu potwierdzaj^cego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzlalno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialnosci zwi^anej
z przedmlotem na sum§ gwarancyjn^ okre^lon^ przez Zamawiaj^cego, e)informacji banku lub spoldzlelczej
kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^cej wys. posiadanych §rodk6w finansowych lub zdolnosc
kredytow^ Wykonawcy, w okresle nie wcze^niejszym niz 1 miesiqc przed uplywem terminu sWadania ofert, f)
wykazu urz^dzen (dot. tyiko pakietu 1) dost^pnych Wykonawcy w celu realizacji zamdwienia, g) wykazu ustug,
h) dowodow okreslaj^cych, czy wykazane usiugi zostaly wykonane lub s^wykonywane nale^cie.
VI.4)

Procedury odwofawcze

Vl.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwofawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Post^pu 17a
Miejscowodd: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pahstwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)

Sktadanie odwotail

DoWadne informacje na temat termindw sWadania odwoJari:
Zasady zwi^ane ze sWadaniem odwotati okresia bziat VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwieh
publicznych (w skrocie: pzp). 1. OdwoJanie wnosi si^ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnodci
zamawiajqcego stanowl^cej podstaw? jego wnieslenia - jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art.
180 ust. 5 zdanie drugie pzp albo w terminie 15 dni - jezeli zostaly przeslane w inny sposdb - w przypadku
gdy wartosc zamdwienia przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
pzp; 2. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a jezeli post^powanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowieri specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, wnosi si?
w terminielO dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia na stronie internetowej - jezeli wartodd zamdwienia jest rdwna
lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp; 3. Odwolanie wobec
czynnodci innych niz okreslone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi si? w przypadku zamdwien.ktdrych wartodd jest
rdwna lub przekracza kwoty okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. llust.Spzp - w terminie 10
dni od dnia, w ktdrym powzi?to lub przy zachowaniu nalezytej starannodci mozna bylo powzi^d wiadomodd o
okoiicznodciach stanowi^cych podstaw? jego wniesienia. 5. W przypadku wnieslenia odwolania wobec tredci
ogloszenia o zamdwieniu iub postanowien specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia zamawiajqcy moze
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przed(uzy6 termin sWadania ofert lub termin sWadania wnioskdw. 6. W przypadku wniesienia odwolania po
upiywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi^ania ofert^ ulegazawieszeniu do czasu ogfoszenia przez
lzb§ orzeczenia.
Vl.4.4)

Zrodto,^ gdzie mozna uzyskac informacje na temat skfadania odwotan
Oficjalna nazwa: Urz^d Zamowieri Pubiicznych
Adres pocztowy: ul. Post^pu ^a
Miejscowo^c: Warszawa
Kod pocztovyy: 02-676
Panstwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pI
Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http;//www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
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