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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4
ul. Warszawska 67 A
Gdynia
81-309
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Basałaj
Tel.:  +48 585284116
E-mail: katarzyna.basalaj@abk4-gdynia.com.pl 
Faks:  +48 586207243
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.abk4-gdynia.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.abk4-gdynia.com.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
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych przez Administrację
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
Numer referencyjny: ZP/7/U/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych
zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

mailto:katarzyna.basalaj@abk4-gdynia.com.pl
www.abk4-gdynia.com.pl
www.abk4-gdynia.com.pl
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2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
1) Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych - REJON 1. (1A, 1B, 1C)
2) Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych - REJON 2.
3) Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych - REJON 3.
4) Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych - REJON 4.
3. Szczegółowe adresy oraz wielkość zamówienia – powierzchnie wyrażone w m2, określają zestawienia, tj.
Załączniki nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 do SIWZ.
4.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
1) 90910000-9 - Usługi sprzątania
2) 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
3) 90620000-9 - Usługi odśnieżania

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 608 951.94 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:
Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych przez Administrację
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - REJON 1. (1A, 1B, 1C)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia - według obszaru wskazanego dla 1. części postępowania – Załączniki nr 7.1 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych
zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - część 1., zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe adresy oraz wielkość zamówienia – powierzchnie wyrażone w m2, określa zestawienie, tj.
Załączniki nr 7.1 do SIWZ.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnymi środkami, przy użyciu własnego sprzętu i
niezbędnych urządzeń i maszyn oraz środków chemicznych, środków czystości oraz środków higienicznych –
przeznaczonych do świadczenia przedmiotowej usługi.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w sposób kompleksowy, staranny, bez dodatkowych zakupów
inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20 punktów
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20 punktów
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Cena - Waga: 60 punktów

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 216 235.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Warunkiem przystąpienia do przetargu w części 1. jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert,
wadium w następującej wysokości: 6 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych przez Administrację
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - REJON 2.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia - według obszaru wskazanego dla 2. części postępowania – Załączniki nr 7.2 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych
zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - część 2., zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe adresy oraz wielkość zamówienia – powierzchnie wyrażone w m2, określa zestawienie, tj.
Załączniki nr 7.2 do SIWZ.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnymi środkami, przy użyciu własnego sprzętu i
niezbędnych urządzeń i maszyn oraz środków chemicznych, środków czystości oraz środków higienicznych –
przeznaczonych do świadczenia przedmiotowej usługi.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w sposób kompleksowy, staranny, bez dodatkowych zakupów
inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20 punktów
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Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20 punktów
Cena - Waga: 60 punktów

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 509.87 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Warunkiem przystąpienia do przetargu w części 2. jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert,
wadium w następującej wysokości: 3 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych przez Administrację
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - REJON 3.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia - według obszaru wskazanego dla 3. części postępowania – Załączniki nr 7.3 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych
zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - część 3., zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe adresy oraz wielkość zamówienia – powierzchnie wyrażone w m2, określa zestawienie, tj.
Załączniki nr 7.3 do SIWZ.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnymi środkami, przy użyciu własnego sprzętu i
niezbędnych urządzeń i maszyn oraz środków chemicznych, środków czystości oraz środków higienicznych –
przeznaczonych do świadczenia przedmiotowej usługi.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w sposób kompleksowy, staranny, bez dodatkowych zakupów
inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20 punktów
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20 punktów
Cena - Waga: 60 punktów

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 155 259.05 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Warunkiem przystąpienia do przetargu w części 3. jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert,
wadium w następującej wysokości: 4 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych przez Administrację
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - REJON 4.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia - według obszaru wskazanego dla 4. części postępowania – Załączniki nr 7.4 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych
zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni - część 4., zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe adresy oraz wielkość zamówienia – powierzchnie wyrażone w m2, określa zestawienie, tj.
Załączniki nr 7.4 do SIWZ.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnymi środkami, przy użyciu własnego sprzętu i
niezbędnych urządzeń i maszyn oraz środków chemicznych, środków czystości oraz środków higienicznych –
przeznaczonych do świadczenia przedmiotowej usługi.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w sposób kompleksowy, staranny, bez dodatkowych zakupów
inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20 punktów
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20 punktów
Cena - Waga: 60 punktów

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 947.38 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Warunkiem przystąpienia do przetargu w części 4. jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert,
wadium w następującej wysokości: 3 000,00 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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku usług okresowych
lub ciągłych – wykonuje) należycie minimum jedno zamówienie (usługę), polegające na świadczeniu usługi
utrzymania czystości w obiekcie mieszkalnym/obiektach mieszkalnych lub obiekcie użytkowym bądź obiekcie
użyteczności publicznej przez nieprzerwanie okres minimum 12 miesięcy na kwotę, minimum:
1) 80 000,00 zł brutto w przypadku części pierwszej postępowania,
2) 50 000,00 zł brutto w przypadku części drugiej postępowania,
3) 60 000,00 zł brutto w przypadku części trzeciej postępowania,
4) 50 000,00 zł brutto w przypadku części czwartej postępowania.
Niniejszy warunek Wykonawca musi spełnić stosowanie dla każdej części postępowania w której bierze udział.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania warunku łącznie dla kilku części postępowania tj. Wykonawca
wykazujący spełnienie niniejszego warunku łącznie musi wykazać, że zrealizował należycie minimum jedno
zamówienie (usługę), polegające na świadczeniu usługi utrzymania czystości w obiekcie mieszkalnym/
obiektach mieszkalnych lub obiekcie użytkowym bądź obiekcie użyteczności publicznej nieprzerwanie przez
okres minimum 12 miesięcy na kwotę stanowiącą minimum sumę wartości wymaganych dla tych części.
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2.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
1) WYKAZU USŁUG 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 usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie;
2) Do wykazu o którym mowa w pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. W przypadku wykonywanych
wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp

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:
1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy-Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zmiany postanowień umowy:
1)wyłączenia z zakresu administrowania przez Zamawiającego obszaru na którym realizowany jest przedmiot
umowy,
2)działania siły wyższej takiej jak wystąpienie suszy, powodzi, zalania oraz klęsk żywiołowych na danym
obszarze realizacji przedmiotu umowy, powodujących okoliczności w których wykonywanie przedmiotu umowy
w tym miejscu jest niemożliwe bądź niezasadne,
3)zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku
obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów,
4)zmiany wysokości min. wynagrodzenia za pracę albo wysokości min. stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
5)5) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2017
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: 11/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia, pok. nr 15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. W czynności otwarcia ofert wezmą udział członkowie komisji przetargowej.
3. Niezwłocznie po czynności ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ,
informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

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. Wykonawca zgodnie z treścią SIWZ wraz z ofertą składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
2. 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 następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1)W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ZŁOŻENIA:
a. 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 w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
b. INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i
21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU
SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW,
OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716)
- Załącznik nr 5 do SIWZ.
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e. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA
ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. WYKONAWCA, KTÓRY POSIADA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1) składa.:
1) Dot. ust. 2 pkt. 1) lit. b - 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,
2) Dot. ust. 2 pkt. 1) lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a i b. , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a. i b.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 2 pkt 3) stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków (w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby) składa
dokumenty wskazane w ust. 1 i 2.
5. Szczegółowe informacje o dokumentach i oświadczeniach zawiera SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

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:
28/07/2017


