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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212674-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2017/S 106-212674

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Urząd do Spraw Cudzoziemców
16/USŁUGI SPRZĄTANIA/PN/17
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Mamaj
Tel.:  +48 226015868
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.udsc.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Mamaj
Tel.:  +48 226015868
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.udsc.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
http://www.udsc.gov.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów
Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Numer referencyjny: 16/USŁUGI SPRZĄTANIA/PN/17

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości
polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz sprzątaniu i utrzymaniu czystości terenów
zewnętrznych w następujących obiektach Zamawiającego:
Obiekt Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Koszykowej 16, Obiekt Urzędu do Spraw
Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Taborowej 33, Obiekt Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy
ul. Taborowej 16, Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej (21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19),
Obiekt Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej – Filtr Epidemiologiczny (21-500 Biała Podlaska,
ul. Dokudowska 17A), Ośrodek dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze (Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża),
Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku (05-805 Otrębusy),Ośrodek dla Cudzoziemców w
Lininie (05-530 Góra Kalwaria).
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w zawarto w załącznikach nr 1a – 1e i 5a – 5e 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:
Usługi sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16, ul. Taborowej 16 i ul.
Taborowej 33 w Warszawie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90914000
90911100
90919200
77300000
77314100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16, ul. Taborowej 16 i ul.
Taborowej 33 w Warszawie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1a do SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienia
będą polegały na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości
pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w obiektach Zamawiającego.

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19 i w budynku Filtra
Epidemiologicznego, ul. Dokudowska 17A, 21-500 Biała Podlaska
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90914000
90911100
90919200
77300000
77314100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19 i w budynku Filtra
Epidemiologicznego, ul. Dokudowska 17A, 21-500 Biała Podlaska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarto w Załączniku nr 1b i 1bb do SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług kompleksowego sprzątania i utrzymania
czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w obiektach Zamawiającego.

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90914000
90911100
90919200
77300000
77314100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1c do SIWZ.

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
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług kompleksowego sprzątania i utrzymania
czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w obiektach Zamawiającego.

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90914000
90911100
90919200
77300000
77314100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1d do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług kompleksowego sprzątania i utrzymania
czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w obiektach Zamawiającego.

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90914000
90911100
90919200
77300000
77314100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi sprzątania w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1e do SIWZ.

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług kompleksowego sprzątania i utrzymania
czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w obiektach Zamawiającego.

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
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zad cz nr 1: ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2 usług, z których każda
usługa obejmowała zarówno sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz budynku/ów jak i sprzątanie i
utrzymanie czystości terenów zewnętrznych, o powierzchni sprzątania wewnątrz budynków – min. 6 800 m2
oraz powierzchni sprzątania terenu zewnętrznego – min. 4 300 m2. Wartość każdej z usług nie może być
mniejsza niż 400 000 PLN brutto.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia w obiekcie przy ul. Koszykowej 16 – min 5 os do sprzątania wewnątrz
budynku i min 1 os do sprzątania terenu zewnętrznego oraz dodatkowo 1 os sprawującą nadzór nad os
sprzątającymi w obiekcie,w obiekcie przy ul. Taborowej 16 – min 2 os do sprzątania wewnątrz budynku
i min1 os do sprzątania terenu zewnętrznego,w obiekcie przy ul. Taborowej 33 – min 5 osdo sprzątania
wewnątrz budynku i min 1 os do sprzątania terenu zewnętrznego oraz dod 1 os sprawującą nadzór nad
os sprzątającymi w obiekcie przy ul. Taborowej 33 i Taborowej 16. Dod, w okresie od 1.09 do 31.03, min 1
os do odśnieżania i likwidacji lodu oraz sprzątania liści wokół budynku; zad cz nr 2:w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2 usług, z których każda usługa obejmowała sprzątanie w
obiektach szpitalnych o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2 oraz co najmniej 2 usług sprzątania w obiektach
hotelowych lub zamieszkania zbiorowego, z częścią biurową, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2 500
m2, przez nie przerwany okres 12 miesięcy, osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. min 7 os do sprzątania
wewnątrz budynków i min 2 os do sprzątania terenów zewnętrznych, w tym 1 os sprawującą nadzór nad
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os sprzątającymi; zad cz nr 3:w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2
usług, z których każda usługa obejmowała sprzątanie w obiektach hotelowych lub zamieszkania zbiorowego z
częścią biurową o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2 500 m2 przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,osoby
zdolne do wykonania zamówienia tj. min 3 os do sprzątania wewnątrz budynków i min 1 os do sprzątania
terenów zewnętrznych, w tym 1 os sprawującą nadzór nad os sprzątającymi; zad cz nr 4 w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2 usług, z których każda usługa obejmowała sprzątanie w
obiektach hotelowych lub zamieszkania zbiorowego z częścią biurową o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2
500 m2 przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,
osoby zdolne do wykonania zamówienia tj. min 4 os do sprzątania wewnątrz budynków i min 1 os do sprzątania
terenów zewnętrznych, w tym 1 os sprawującą nadzór nad osobami sprzątającymi;Dod, w okresie od 1.10 do
31.03, min 1 osobą do odśnieżania i likwidacji lodu z nawierzchni.zad cz nr 5:
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2 usług, z których każda usługa
obejmowała sprzątanie w obiektach hotelowych lub zamieszkania zbiorowego z częścią biurową o łącznej
powierzchni nie mniejszej niż 2 500 m2 przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,osoby zdolne do wykonania
zamówienia tj. min 4 os do sprzątania wewnątrz budynków i min 1 osobą do sprzątania terenów zewnętrznych,
w tym 1 os sprawującą nadzór nad os sprzątającymi.

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 zostały określone w załącznikach 5a – 5e do niniejszej SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: tak

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: 12/07/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 12/07/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wymagania dla zadania częściowego nr 1, związane z realizacją zamówienia przy zastosowaniu art. 29 ust.
3a i ust. 4 ustawy Pzp, dotyczące „klauzuli społecznej”.
1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia w zakresie zadania częściowego nr 1 zatrudniona była na podstawie stosunku
pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie
skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.4.2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.) lub na podstawie
właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się
realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,
w następujących kwotach:
1) dla zadania częściowego nr 1 – 15 600 PLN (słownie: piętnaście tysięcy sześćset zł),
2) dla zadania częściowego nr 2 – 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
3) dla zadania częściowego nr 3 – 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
4) dla zadania częściowego nr 4 – 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
5) dla zadania częściowego nr 5 – 12 500 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych)
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa
oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający przy ocenie ofert Wykonawców będzie stosował procedurę opisaną w art. 24aa ustawy Pzp, tj.
w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 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. 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 Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2017
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