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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51117-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Świętochłowice: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2018/S 024-051117
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
ul. Katowicka 54
Świętochłowice
41-600
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Palusiński
Tel.: +48 323491851
E-mail: zp@swietochlowice.pl
Faks: +48 323491851
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swietochlowice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.swietochlowice.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
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:
Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw,
zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” na terenie miasta Świętochłowice
Numer referencyjny: ZPU.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
77310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na bieżącym utrzymaniu czystości oraz
pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych
siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout”, w tym w zakresie utrzymania sprawności technicznej i
funkcjonalnej urządzeń oraz obiektów małej architektury.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
— bieżące utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach, alejek
parkowych oraz innych nawierzchni utwardzonych, placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów
„Street Workout”,
— pielęgnację terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach,
— utrzymanie sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz obiektów małej architektury na terenach
zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i
obiektów „Street Workout”,
— organizację i utrzymanie pogotowia technicznego.

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:
Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw,
zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” – rejon I północ
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000
77340000
77314100
90400000
50870000
45236210
90600000
71310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świętochłowice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
— bieżące utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach, alejek
parkowych oraz innych nawierzchni utwardzonych, placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów
„Street Workout”,
— pielęgnację terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach,
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— utrzymanie sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz obiektów małej architektury na terenach
zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i
obiektów „Street Workout”,
— organizację i utrzymanie pogotowia technicznego.
Szczegółowy zakres usług, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.
Dokumenty stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia są dokumentami wzajemnie się
uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa powstałych lub mogących powstać
wskutek uszkodzenia, dewastacji i/lub kradzieży elementów wyposażenia placów zabaw, zewnętrznych siłowni
plenerowych oraz urządz / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w części I zamówienia w wysokości 10 000 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw,
zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” – rejon II południe
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000
77340000
77342000
77314100
90400000
90600000
50870000
45236210
71310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świętochłowice.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
— bieżące utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach, alejek
parkowych oraz innych nawierzchni utwardzonych, placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów
„Street Workout”,
— pielęgnację terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach,
— utrzymanie sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz obiektów małej architektury na terenach
zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i
obiektów „Street Workout”,
— organizację i utrzymanie pogotowia technicznego.
Szczegółowy zakres usług, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.
Dokumenty stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia są dokumentami wzajemnie się
uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa powstałych lub mogących powstać
wskutek uszkodzenia, dewastacji i/lub kradzieży elementów wyposażenia placów zabaw, zewnętrznych siłowni
plenerowych oraz urządz / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w części II zamówienia w wysokości 9 000 PLN.

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy,
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Stosowanie do zapisów art. 24aa ustawy, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu
do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) oświadczenia 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;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca składa dokumenty określone w par. 7 rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
1) w zakresie części I zamówienia:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
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— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na utrzymaniu i pielęgnacji terenów zieleni o wartości wynoszącej
nie mniej niż 250.000,00 PLN brutto,
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na utrzymaniu i konserwacji siłowni zewnętrznych (plenerowych) lub
street workout lub placów zabaw o wartości usługi wynoszącej nie mniej niż 100 000,00 PLN brutto.
Zamawiający dopuszcza łączenie spełniania warunków wskazanych powyżej w jednym zadaniu /zamówieniu.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
— jedną osobą – kierownikiem prac posiadającym minimum średnie wykształcenie w zakresie ogrodnictwa lub
urządzania zieleni, z co najmniej 2 - letnim doświadczeniem w kierowaniu pracami pielęgnacyjnymi terenów
2

zieleni w zakresie prac ogrodniczych, utrzymania czystości na obszarze min. 150 000 m ,
— jedną osobą – pełniącą funkcję brygadzisty, posiadającą minimum zawodowe wykształcenie w zakresie
ogrodnictwa lub urządzania zieleni,
— ośmioma pracownikami realizującymi prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji z wyłączeniem funkcji kierownika prac.
W przypadku ubiegania się o zamówienie w więcej niż jednej części zamówienia wykonawca musi wykazać, iż
dysponuje odpowiednią ilością osób dla każdej części zamówienia. Osoby wykazane do realizacji zamówienia
w części I zamówienia nie mogą być wykazane do realizacji części II zamówienia za wyjątkiem kierownika prac.
c) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu
wykonania zamówienia tj.:
— ciągnikiem ogrodniczym/rolniczym - 2 szt,
— przyczepą do ciągnika - 2 szt,
— mini ciągnikiem ogrodniczym z pługiem śnieżnym - 2 szt,
— małogabarytowym pojazdem do usuwania urobku z terenów parków miejskich o ciężarze do 3,5 tony - 2 szt,
— kosiarką mechaniczną samojezdną spalinową z koszem na trawę - 2 szt,
— kosiarką mechaniczną samojezdną spalinową z przednim urządzeniem tnącym - 2 szt,
— wykaszarką spalinową - 8 szt,
— nożycami spalinowymi do cięcia żywopłotów - 4 szt,
— piłą spalinową - 2 szt,
— piłą ręczną – 4 szt,
— dmuchawą – 5 szt,
— podstawowym sprzętem ogrodniczym (sekatory, motyki, grabie do trawy/grabie do liści, widły, łopaty).
W przypadku ubiegania się o zamówienie w więcej niż jednej części zamówienia wykonawca musi wykazać,
iż dysponuje odpowiednią ilością narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dla każdej części
zamówienia. Narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne wykazane do realizacji zamówienia w
części I zamówienia nie mogą być wykazane do realizacji części II zamówienia.
2) w zakresie części II zamówienia:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na utrzymaniu i pielęgnacji terenów zieleni o wartości wynoszącej
nie mniej niż 160 000,00 PLN brutto,
— co najmniej jedną (1) usługę polegającą na utrzymaniu i konserwacji siłowni zewnętrznych (plenerowych) lub
street workout lub placów zabaw o wartości usługi wynoszącej nie mniej niż 50 000,00 PLN brutto.
Zamawiający dopuszcza łączenie spełniania warunków wskazanych powyżej w jednym zadaniu /zamówieniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
b)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
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— jedną osobą – kierownikiem prac posiadającym minimum średnie wykształcenie w zakresie ogrodnictwa
lub urządzania zieleni, z co najmniej 2 - letnim doświadczeniem w kierowaniu pracami pielęgnacyjnymi
2

terenów zieleni w zakresie prac ogrodniczych, utrzymania czystości na obszarze min. 100 000 m , przy czym
w przypadku przystąpienia do złożenia oferty na realizację zamówienia w więcej niż 1 części, Zamawiający
dopuszcza możliwość dysponowania 1 kierownikiem prac dla wszystkich tych części,
— jedną osobą – pełniącą funkcję brygadzisty, posiadającą minimum zawodowe wykształcenie w zakresie
ogrodnictwa lub urządzania zieleni,
— pięcioma pracownikami realizującymi prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji z wyłączeniem funkcji kierownika prac.
W przypadku ubiegania się o zamówienie w więcej niż jednej części zamówienia wykonawca musi wykazać, iż
dysponuje odpowiednią ilością osób dla każdej części zamówienia. Osoby wykazane do realizacji zamówienia
w części II zamówienia nie mogą być wykazane do realizacji części I zamówienia za wyjątkiem kierownika prac.
c)dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu
wykonania zamówienia tj.:
— ciągnikiem ogrodniczym/rolniczym - 2 szt,
— przyczepą do ciągnika - 2 szt,
— mini ciągnikiem ogrodniczym z pługiem śnieżnym - 2 szt,
— małogabarytowym pojazdem do usuwania urobku z terenów parków miejskich o ciężarze do 3,5 tony - 2 szt,
— kosiarką mechaniczną samojezdną spalinową z koszem na trawę - 2 szt,
— kosiarką mechaniczną samojezdną spalinową z przednim urządzeniem tnącym - 2 szt,
— wykaszarką spalinową - 8 szt,
— nożycami spalinowymi do cięcia żywopłotów - 4 szt,
— piłą spalinową - 2 szt,
— piłą ręczną – 4 szt,
— dmuchawą – 5 szt,
— podstawowym sprzętem ogrodniczym (sekatory, motyki, grabie do trawy/grabie do liści, widły, łopaty).
W przypadku ubiegania się o zamówienie w więcej niż jednej części zamówienia wykonawca musi wykazać,
iż dysponuje odpowiednią ilością narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dla każdej części
zamówienia. Narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne wykazane do realizacji zamówienia w
części II zamówienia nie mogą być wykazane do realizacji części I zamówienia.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający
żąda od wykonawcy:
a) wykazu usług o którym mowa w par. 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - wzór wykazu zawiera załącznik nr 7 do specyfikacji,
b) dowodów o których mowa w par. 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
c) wykazu osób, o którym mowa w par. 4 ust. 2 pkt 10 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - wzór wykazu zawiera załącznik nr 8 do specyfikacji
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o którym mowa w par. 4 ust. 2 pkt 3
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór wykazu zawiera załącznik nr 10
do specyfikacji
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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:
Zamieszczone są w załączniku nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 14/03/2018
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: 14/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

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:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie zmiany kierownika prac w
sytuacji wystąpienia takich zdarzeń losowych jak: śmierć, choroba, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie
stosunku pracy lub w przypadku niewywiązywania się przez te osoby z pełnionych obowiązków.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy przysługują Wykonawcy, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 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. 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.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3. 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. Odwołanie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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. Odwołanie wobec czynności innych 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. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera
braków formalnych, uiszczono wpis.
4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający
lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może
zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia
protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa
Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na
podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej
sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje wniesione odwołanie.
5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w
takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.
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6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość
wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia
lub o zmianę orzeczen
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2018
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