18.08.2020

Dostawy - 387535-2020 - TED Tenders Electronic Daily

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Kielce: Przyrządy pomiarowe
2020/S 159-387535
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Politechnika Świętokrzyska
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-000-97-74
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 25-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nietrzpiel
E-mail: dzp@tu.kielce.pl
Tel.: +48 413424140
Faks: +48 413424270

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawo
we.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawo
we.html
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
Edukacja

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

Dostawa aparatury do pomiaru promieniowania i pomiarów widmowych, urządzenia
do matrycowego pomiaru temperatury, sterownika sztucznej sieci wraz z systemem
kalibracji, analizatorów i źródeł światła
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Numer referencyjny: ATZ-381-51/20
II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

38410000 Przyrządy pomiarowe
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury do pomiaru
promieniowania i pomiarów widmowych, urządzenia do matrycowego pomiaru
temperatury, sterownika sztucznej sieci wraz z systemem kalibracji, analizatorów i
źródeł światła, symulatorów światła dla Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Urządzenie do matrycowego pomiaru temperatury
Część nr: 1
38410000 Przyrządy pomiarowe
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Politechniki
Świętokrzyskiej, POLSKA
Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do
matrycowego pomiaru temperatury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w części 1 załącznika nr 1 do SIWZ.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Cenwis – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu
Świętokrzyskiego” (umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu
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operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1:
„Innowacje i nauka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”).
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 700,00 PLN. Szczegóły
dotyczące wadium zawiera SIWZ w pkt IX Wymagania dotyczące wadium.

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Serownik sztucznej sieci wraz z systemem kalibracji
Część nr: 2
38410000 Przyrządy pomiarowe
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Politechniki
Świętokrzyskiej, POLSKA
Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa fabrycznie nowego serownika
sztucznej sieci wraz z systemem kalibracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w części 2 załącznika nr 1 do SIWZ.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Cenwis – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu
Świętokrzyskiego” (umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1:
„Innowacje i nauka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”).

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 490,00 PLN. Szczegóły dotyczące
wadium zawiera SIWZ w pkt IX Wymagania dotyczące wadium.

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2)

Analizatory i źródła światła
Część nr: 3

38410000 Przyrządy pomiarowe
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Politechniki
Świętokrzyskiej, POLSKA
Przedmiotem zamówienia w części III jest dostawa fabrycznie nowych analizatorów i
źródeł światła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części 3
załącznika nr 1 do SIWZ.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Cenwis – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu
Świętokrzyskiego” (umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1:
„Innowacje i nauka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”).

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 400,00 PLN. Szczegóły
dotyczące wadium zawiera SIWZ w pkt IX Wymagania dotyczące wadium.

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2)

Aparatura do pomiaru promieniowania i pomiarów widmowych
Część nr: 4
38410000 Przyrządy pomiarowe
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Politechniki
Świętokrzyskiej, POLSKA
Przedmiotem zamówienia w części IV jest dostawa fabrycznie nowej aparatury do
pomiaru promieniowania i pomiarów widmowych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w części 4 załącznika nr 1 do SIWZ.
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Cenwis – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu
Świętokrzyskiego” (umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1:
„Innowacje i nauka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”).

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 PLN. Szczegóły
dotyczące wadium zawiera SIWZ w pkt IX Wymagania dotyczące wadium.

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Symulatory światła
Część nr: 5

38410000 Przyrządy pomiarowe
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej Politechniki
Świętokrzyskiej, POLSKA
Przedmiotem zamówienia w części V jest dostawa fabrycznie nowych symulatorów
światła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części 5
załącznika nr 1 do SIWZ.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego /
Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Cenwis – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu
Świętokrzyskiego” (umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1:
„Innowacje i nauka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”).

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 600,00 PLN. Szczegóły
dotyczące wadium zawiera SIWZ w pkt IX Wymagania dotyczące wadium.

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
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,
pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają wskazane warunki udziału w postępowaniu dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w
powyższym zakresie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową
na kwotę co najmniej:
— dla części I – 199 000,00 PLN,
— dla części II – 26 000,00 PLN,
— dla części III – 184 000,00 PLN,
— dla części IV – 433 000,00 PLN,
— dla części V – 832 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy 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 świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,
pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają wskazane warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej
jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż:
— dla części I – 199 000,00 PLN,
— dla części II – 26 000,00 PLN,
— dla części III – 184 000,00 PLN,
— dla części IV – 433 000,00 PLN,
— dla części V – 832 000,00 PLN.
III.1.5)
III.2)
III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera wzór
umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Postanowienia zawarte we wzorcu umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres
zostaną wycofane z rynku przez producenta, a Wykonawca zaproponuje urządzenia o
takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane w Opisie przedmiotu
zamówienia bez zmiany ceny.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.3)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy poprzez odszyfrowanie przez
Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (budynek „B”),
POLSKA, pokój nr 2.33.
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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)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
— 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,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert 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,
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert 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,
— 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 Pzp,
— 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), a 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. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z
otwarcia ofert).

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
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Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4.2)

VI.5)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 Pzp.
3. 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 ustawy Pzp.
4. 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.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020
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