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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390162-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Paliwa
2019/S 158-390162

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 21
Sosnowiec
41-216
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Wojtarowicz
Tel.:  +48 322634723
E-mail: przetargi@mpgo.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 322634723
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgo.sosnowiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.mpgo.sosnowiec.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oleju napędowego letniego i zimowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o.
Numer referencyjny: MPGO.271.11.2019

II.1.2) Główny kod CPV
09100000

mailto:przetargi@mpgo.sosnowiec.pl
www.mpgo.sosnowiec.pl
http://www.mpgo.sosnowiec.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego (letniego i zimowego) w ilości do 315 000 litrów
(maksymalna ilość szacunkowa) wraz z dostawą do magazynu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o., ul. Grenadierów 21 w Sosnowcu, POLSKA. Częstotliwość dostaw: co najmniej 1 raz w
okresie 2 miesięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Sosnowiec

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oleju napędowego (letniego i zimowego) w ilości do 315 000 litrów
(maksymalna ilość szacunkowa) wraz z dostawą do magazynu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o., ul. Grenadierów 21 w Sosnowcu, POLSKA. Częstotliwość dostaw: co najmniej 1 raz w
okresie 2 miesięcy.
2. Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-EN 590 lub równoważną
oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1680).
3. Przewidywana ilość oleju napędowego objęta niniejszym postępowaniem wynosi 315 000 litrów.
Sumaryczna wielkość dostaw oleju napędowego może ulec zmniejszeniu w zależności od zaistniałych potrzeb
Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 30 % podanej ilości oleju. Oznacza to, że Zamawiającemu przysługuje
prawo niezrealizowania 30 % podanej ilości oleju (94 500 litrów), a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych
roszczeń z tego tytułu. Podstawą wystawienia faktury będzie ilość paliwa wyrażona w litrach gotowego wyrobu
w temperaturze 15 stopni C (wg wskazań zalegalizowanego licznika tankowania z kompensacją do 15 stopni C
przy autocysternie).
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek oleju napędowego na terminalu producenta/importera,
transport i jego rozładunek w miejscu przeznaczenia.
5. Miejscem dostawy oleju napędowego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 41–
216 Sosnowiec, ul. Grenadierów 21, POLSKA. Zbiornik A o pojemności 5 000 litrów zlokalizowany na terenie
sortowni odpadów, zbiornik B o pojemności 5 000 litrów zlokalizowany na składowisku odpadów B.
6. Olej będzie dostarczany Zamawiającemu transportem Wykonawcy. Wykonawca winien dysponować
autocysterną przeznaczoną do przewożenia oleju napędowego wyposażoną w licznik tankowania z
aktualnym świadectwem legalizacji licznika tankowania do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do zbiornika
Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest dostosować osprzęt do wlewu istniejącego w zbiorniku
Zamawiającego (tankowania zbiornika można dokonać przy zastosowaniu pompy występującej w
autocysternie). Pojazd, którym Wykonawca będzie dostarczał olej, musi spełniać wymagania przepisów o
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transporcie materiałów niebezpiecznych i przepisów w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń przy tankowaniu zbiorników w celu zapewnienia
warunków ekologicznych. Podczas każdej dostawy Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego
świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym
licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. Autocysterna musi być także wyposażona w drukarkę
umożliwiającą zrobienie wydruku z dostawy.
7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego paliwa zgodnie z wymogami normy i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca dołączy do każdorazowej dostawy kopię świadectwa
jakości dostarczonego oleju. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju napędowego
(np. w przypadku stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego widocznych zmian jakościowych oleju
napędowego, charakteryzujących się zmętnieniem, ujawnieniem osadów jak i wytrącaniem się osadów
żywicznych i innych zanieczyszczeń powodujących zakłócenia w pracy systemów zasilania urządzeń oraz
filtrów), Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki
oleju napędowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie akredytowanego laboratorium.
Wykonawca obciążony zostanie kosztami wykonania takiego badania w przypadku, jeżeli przebadane paliwo
nie będzie spełniało wymaganych przepisami norm jakościowych; w pozostałych przypadkach koszty badań
ponosił będzie Zamawiający.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania wartości umowy (w zależności co nastąpi
wcześniej).

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:
I. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca:
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1. posiadał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 755, ze zm.), wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. 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;
3. 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;
4. odpisu 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 Prawo zamówień publicznych;
5. 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;
6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170);
8. koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:



Dz.U./S S158
19/08/2019
390162-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

19/08/2019 S158
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 8

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością 2 dostawy polegające na dostawie paliw ciekłych o
łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego
zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na
podstawie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
sekcji III.1.1) pkt II ppkt 1-7.
4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy
§10.

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
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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: 20/09/2019
Czas lokalny: 10:30

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,
41-216 Sosnowiec, ul. Grenadierów 21, POLSKA, Budynek administracyjny parter – Sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 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. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE, zwanego „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym w pkt 6.4. SIWZ.
Wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania JEDZ zawarte są w pkt 9 SIWZ;
2.2. dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. i pkt 8.4. SIWZ;
2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli
oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie
wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa,a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
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grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 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 o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
4.1. w sekcji III.1.1) pkt II ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
4.2. w sekcji III.1.1) pkt II ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Cd. w Sekcji VI.4.3)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.
cd. Sekcji VI.3.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w
sekcji VI.3) pkt 3 oraz w sekcji III.1.1) pkt II ppkt 1-7 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w sekcji III.1.1) pkt II ppkt 8 Wykonawcy
składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym dokument
ten zobowiązany jest przedłożyć każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który
faktycznie będzie wykonywał działania lub czynności, dla których niezbędne jest posiadanie określonych przez
Zamawiającego uprawnień. Natomiast dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.3) Wykonawcy składają tak,
aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ppkt 5.5.1. Uwaga 1
SIWZ.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/
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6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
8. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 13
000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
9. Na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udział w postępowaniu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/

