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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323934-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami
2020/S 132-323934

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Związek Międzygminny Eko Siódemka
Adres pocztowy: Kołłątaja 7
Miejscowość: Krotoszyn
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Obal, Magdalena Minta
E-mail: zamowienia@eko7.krotoszyn.pl 
Tel.:  +48 627226632
Faks:  +48 625903266
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eko7.krotoszyn.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.eko7.krotoszyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zwiazek międzygminny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin 
Związku Międzygminnego Eko Siódemka
Numer referencyjny: GOA.271.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z terenu gmin Związku 
Międzygminnego Eko Siódemka, w tym odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy bioodpadów przekazywanych do składowania.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ” stanowi załącznik A do SIWZ.

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 wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Krotoszyn

II.2.4) Opis zamówienia:

10/07/2020 S132
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 11



Dz.U./S S132
10/07/2020
323934-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 11

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów /wielkości szacunkowe w Mg/:
I. odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1. zmieszane: 9 500,00;
2. papier i tektura: 400,00;
3. szkło: 1 100,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 1 300,00;
5. biodpady komunalne: 3 500,00;
6. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 450,00;
7. popioły i żużel: 3 000,00 (odbiór bez zagospodarowania);
oraz
8. przeterminowane leki: 1 200,00 kg;
II. odpady komunalne odebrane z PSZOK:
1. biodpady komunalne: 1 300,00;
2. papier i tektura: 3,00;
3. szkło: 8,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 3,00;
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 600,00;
6. zużyte opony: 40,00;
7. odpady budowlane i rozbiórkowe: 1 100,00;
8. przeterminowane leki: 50,00 kg;
9. strzykawki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych: 50,00 kg;
10. popioły i żużel: 3,00 (odbiór bez zagospodarowania).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 31/12/2021
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
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Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania oferta wadium w wysokości 70 
000 PLN.
Kryteria oceny ofert:
1. cena oferty (brutto) – 60 %;
2. aspekt środowiskowy w zakresie pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia – 30 %;
3. termin płatności faktur – 10 %.
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług od 1.10.2020.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin: Cieszków, Kobylin, 
Sulmierzyce i Zduny
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gmin Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny

II.2.4) Opis zamówienia:
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Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin: Cieszków, Kobylin, 
Sulmierzyce i Zduny.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów /wielkości szacunkowe w Mg/:
I. odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1. zmieszane: 4 710,00;
2. papier i tektura: 108,00;
3. szkło: 705,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 710,00;
5. bioodpady komunalne: 2 010,00;
6. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektrycznego i elekrtronicznego: 330,00;
7. popioły i żużel: 1 870,00 (odbiór bez zagospodarowania);
oraz
8. przeterminowane leki: 1 010 kg;
II. odpady komunalne odebrane z PSZOK:
1. biodpady komunalne: 90,00;
2. papier i tektura: 1,00;
3. szkło: 4,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 7,00;
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 90,00;
6. zużyte opony: 5,00;
7. odpady budowlane i rozbiórkowe: 80,00;
8. przeterminowane leki: 25,00 kg;
9. strzykawki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych: 25,00 kg;
10. popioły i żużel: 1,00 (odbiór bez zagospodarowania).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2020
Koniec: 31/12/2021
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
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Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania oferta wadium w wysokości 34 
000 PLN.
Kryteria oceny ofert:
1. cena oferty (brutto) – 60 %;
2. aspekt środowiskowy w zakresie pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia – 30 %;
3. termin płatności faktur – 10 %.
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług od 1.10.2020.

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże, że posiada:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonego przez właściwy organ, o którym mowa w art. 9b–9c ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2010 ze zm.), w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. wpis w bazie danych o odpadach i produktach opakowaniowych w zakresie transportu odpadów, zgodnie z 
art. 51 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum:
cz. I – 1 000 000,00 PLN;
cz. II – 500 000,00 PLN,
— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia:
cz. I – 1 000 000,00 PLN;
cz. II – 600 000,00 PLN.
Uwaga!
W przypadku składania oferty na więcej części zamówienia Wykonawca winien spełnić ww. warunek na łączną 
kwotę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:
1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

10/07/2020 S132
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 11



Dz.U./S S132
10/07/2020
323934-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 11

Szczegółowo opisano w dokumentach zamówienia (SIWZ).
Skrócony opis poniżej:
1) Doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że: wykonał/wykonuje w ciągu 3 ostatnich 
lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
usługi lub usług obejmujących odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i/lub odbieranych selektywnie) 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowanych w sposób ciągły przez okres 
minimum 12 kolejnych miesięcy w ilości nie mniej niż:
cz. I – 11 000,00 Mg;
cz. II – 5 000,00 Mg.
2) Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:
— dysponuje min. następującym sprzętem do realizacji zamówienia, tj.:
1) pojazdami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, przystosowanymi do 
opróżniania pojemników, dla:
cz. I – minimum 5 pojazdów, w tym 1 o masie całkowitej do 9 t;
cz. II – minimum 5 pojazdów, w tym 1 o masie całkowitej do 9 t;
2) pojazdami typu bramowiec lub hakowiec, dla:
cz. I – minimum 2 pojazdy;
cz. II – minimum 2 pojazdy;
3) pojazdami do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, dla:
cz. I – minimum 3 pojazdy;
cz. II – minimum 3 pojazdy;
4) pojazdami skrzyniowymi z HDS do obsługi pojemników do zbiórki selektywnej, dla:
cz. I – minimum 2 pojazdy;
cz. II – minimum 2 pojazdy.
Pojazdy winny być wyposażone w system kamerowania określony w pkt III.2 OPZ w celu kontroli prawidłowości 
segregowania odpadów.
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania dyrektywy 2007/715/EC – min. Euro 
5 (dopuszcza się maks. do 20 % pojazdów spełniających wymagania dyrektywy 98/69/EC – min. Euro 4),
— dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z której terenu oferuje odbierać te odpady, 
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do 
którego Wykonawca posiada tytuł prawny oraz spełniać wszystkie wymagania, zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej należy złożyć następujące dokumenty.
1) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane/są wykonywane (zał. nr 4 a–b) dołączony do SIWZ;
2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane w sposób należyty (referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane/są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
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oświadczenie Wykonawcy). W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. nr 5 a–b) 
dołączony do SIWZ.

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:
1. Sposób rozliczeń określono w SIWZ.
2. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w PLN.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty.
4. Wykonawcy występujący wspólnie – wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania 
Wykonawców, a przed podpisaniem umowy – przedłożenie umowy konsorcjum, w której określą m.in. strony 
umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres usług do 
wykonania przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy.
5. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ w postaci elektronicznej oraz 
dokumenty określone w pkt IX.C SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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: 11/08/2020
Czas lokalny: 09:00

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: 11/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Siedziba Związku Międzygminnego Eko Siódemka – budynek A Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 
7, w sali nr 41 (I piętro), POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne. W razie zamknięcia siedziby dla interesantów transmisja online.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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. Zastosowanie ma art. 24 aa Pzp
2. JEDZ w postaci elektronicznej składa Wykonawca, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów – także dla tych podmiotów (dla każdego oddzielnie) oraz podwykonawca.
3. Wykonawcy są zobowiązani wykazać brak podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 
pkt 4 i 8 Pzp – winni złożyć dokumenty szczegółowo opisane w SIWZ:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, 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;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
lub inny dokument potwierdzający, 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;
4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
5) 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;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty 
równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 7 rozporządzenia 

10/07/2020 S132
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 11



Dz.U./S S132
10/07/2020
323934-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 11

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu.
5. Inne dokumenty, które należy złożyć:
a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności/braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej;
b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach art 22a Pzp przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów również dokumenty 
wymienione w pkt 2 i 3;
c) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, 
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN.
7. Okoliczności zmiany umowy opisano w SIWZ.
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w oparciu o 
art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 Pzp zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia – zał. do oferty w oryginale opatrzone kwalifik. podpisem elektronicznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 Pzp.
2. 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.
3. 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.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony 
prawnej.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020
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