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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461697-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Twardogóra: Usługi gospodarki odpadami
2017/S 222-461697
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Twardogóra
9111001183
ul. Ratuszowa 14
Twardogóra
56-416
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Lizak
Tel.: +48 713992200
E-mail: ratusz@twardogora.pl
Faks: +48 713158142
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.twardogora.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
Twardogóra
56-416
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Lizak
Tel.: +48 713992200
E-mail: ratusz@twardogora.pl
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.twardogora.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Twardogóra.

II.1.2)

Główny kod CPV
90533000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z
terenu Gminy Twardogóra.
1. papier i tektura: 20 01 01
2. tworzywa sztuczne wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi: 15 01 06
3. odpady ulegające biodegradacji: 20 02 01
4. zmieszane niesegregowane odpady: 20 03 01
5. odpady wielkogabarytowe: 20 03 07
6. zużyte opony: 16 01 03
7. materiały izolacyjne: 17 06 04.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 465 092.60 PLN

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:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne – przetransportowanych z
punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do istniejącej regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych właściwej dla regionu północno- centralnego województwa dolnośląskiego (bądź
instalacji zastępczych w przypadkach określonych przepisami odrębnymi) zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 222 222.22 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/01/2018
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
W związku z tym, że Zamawiający ubiega się o przeniesienie do regionu IX gospodarki odpadami w
województwie wielkopolskim, co skutkować będzie zmianą miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych,
Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku prawa rozwiązania umowy z Wykonawcą dotyczącej części/
zakresu 1 zamówienia, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bez roszczeń.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – przetransportowanych z
punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm Twardogóra do istniejącej regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych właściwej dla regionu północno-centralnego województwa dolnośląskiego (bądź
instalacji zastępczych w przypadkach określonych przepisami odrębnymi) zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022.. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 106 666.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
W związku z tym, że Zamawiający ubiega się o przeniesienie do regionu IX gospodarki odpadami w
województwie wielkopolskim, co skutkować będzie zmianą miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych,
Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku prawa rozwiązania umowy z Wykonawcą dotyczącej części/
zakresu 2 zamówienia, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bez roszczeń.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych o kodzie 20 01 01 – papier i tektura
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych o kodzie 20 01 01 – papier i tektura –
przetransportowanych z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysk i
unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 4 166.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/01/2018
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodzie 15 01 06 – Tworzywa sztuczne
wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodzie 15 01 06 – Tworzywa sztuczne
wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi – przetransportowanych z punktu przeładunkowego w
Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
t.j.). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/01/2018
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe –
przetransportowanych z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j). wraz z zagospodarowaniem odpadów.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 63 888.89 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/01/2018
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 16 01 03 – zużyte opony
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 16 01 03 – zużyte opony – przetransportowanych z punktu
przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.). wraz z zagospodarowaniem odpadów. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 11 666.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/01/2018
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 06 04 – materiały izolacyjne
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 06 04 – materiały izolacyjne – przetransportowanych z
punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.). wraz z zagospodarowaniem odpadów. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Wartość bez VAT: 6 481.48 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

18/11/2017
S222
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 10

Dz.U./S S222
18/11/2017
461697-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na
miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady komunalne.
b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, objętych przedmiotem
zamówienia. Miejsca składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny
spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.)
oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
250 ze zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma:
a. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
b. oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej 100 000
PLN ( sto tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną
usługę transportu i przekazania odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych/
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wykonywaną w sposób ciągły przez okres
łączny co najmniej 12 miesięcy.

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:
W związku z tym, że Zamawiający ubiega się o przeniesienie do regionu IX gospodarki odpadami w
województwie wielkopolskim, co skutkować będzie zmianą miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych,
Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku prawa rozwiązania umowy z Wykonawcą dotyczącej
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części/zakresu 1 i 2 zamówienia, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bez roszczeń
odszkodowawczych dla żadnej ze stron.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2017
Czas lokalny: 12:00

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: 27/12/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Pokój nr 19
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra.

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:
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej
zamawiającego: http://bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl/
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć m.in:
a) aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce
siedziby lub zamieszkania transportującego odpady komunalne
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
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w zakresie składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, objętych przedmiotem zamówienia. Miejsca
składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.).oraz ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).
c) Dowody określające, czy usługi o których mowa Dziale 3 SIWZ pkt 3.1.3. zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy załączyć dowód opłacenia polisy.
e) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę: 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100).
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2017
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