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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619440-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wolbrom: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2022/S 216-619440

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wolbrom
Krajowy numer identyfikacyjny: PL21
Adres pocztowy: ul. Krakowska 1
Miejscowość: Wolbrom
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-340
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@umigwolbrom.pl 
Tel.:  +48 326442304
Faks:  +48 326442288
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/684248
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:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom”.
Numer referencyjny: WTI.271.2.23.2022.ZP

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub 
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i Gmina Wolbrom

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub 
unieszkodliwienie) wskazanych w niniejszym opisie zamówienia odpadów komunalnych ze wszystkich 
nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują i nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (szkoły, ośrodki zdrowia, remizy OSP, nieruchomości na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, sklepy, cmentarze 
parafialne, lokale gastronomiczne, domy pomocy społecznej, itp.), w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2021.888), 
obowiązującymi zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z załącznikami, oraz obowiązującego 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.
Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w miejscach 
gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego lub przekazane właścicielom nieruchomości 
zapewnia Wykonawca.
Do zakresu zamówienia wlicza się również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Wolbromiu, wywóz przeterminowanych leków z aptek oraz zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, oraz zużytych opon.
Dla potrzeb niniejszego zamówienia przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w 
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie 
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 365 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 
01-01-2023 nie dłużej jednak niż do dnia
(włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie umowy osiągnie planowaną 
wartość, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy.

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. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13.09.1996r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.), gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 
ze zm.). Uwaga: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub 
zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 126 
ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych 
na dzień ich złożenia):
- oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012r. 
o odpadach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.), prowadzonym przez Marszałka Województwa, zawierające 
wykaz kodów odpadów w zakresie transportu co najmniej na niżej wymienione kody odpadów: z grupy 20, z 
podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 07,
- oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Wolbrom w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. co 
najmniej: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01 oraz o kodach 16 
01 03, 17 01 07, wraz z podaniem numeru rejestrowego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej 
niż 2 000 000 PLN.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku 
dotyczącego środków finansowych lub zdolności kredytowej, Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie 
formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.
2.Wyk. musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.
Uwaga: W przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków 
dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Wykonawcy 
wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku, o 
którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.
3.Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 126 
ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych 
na dzień ich złożenia):- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem,- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
4.Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania 
braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 
ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktu. na dzień 
ich złożenia): 1)informacji z KRK w zakresie określonym:a)w art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,b)w art. 108 ust. 
1 pkt 4 ustawy, -wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2)oświadczenia Wykonawcy, 
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. 
zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;3)oświadczenia 
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a)art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy,b)art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c)art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z 
innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d)art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy,e)art. 
5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Roz. Rady (UE) 2022/576 z dnia 
8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany roz. (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art.7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.Szczegóły w SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wyk. musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał/wykonuje należycie usługę lub usługi polegającą/ce na odbieraniu i zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych lub odbieraniu odpadów komunalnych, o łącznej wartości minimum 4 000 000 PLN 
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brutto. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wskazać spełnienie powyższego 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej. Wartość ta będzie brana pod uwagę 
przy analizie spełniania warunku. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj.:10 osobami w tym: 5 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania 
pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, 4 osobami do załadunku odpadów, 
1 osobą z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru 
samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych. 3. Samochód 
ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t.-3szt., Samochód 
przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażony w urządzenie 
załadowcze HDS-2szt, Samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig 
hakowy lub bramowy-1szt, Samochód ciężarowy typu myjka, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do 
mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów-1szt, Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona 
w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie 
wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Wolbrom były na 
bieżąco odbierane i zagospodarowane.Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać 
normy dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro6.4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego 
w ust. 3 rozdziału SWZ), na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):wykazu usług wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,Uwaga: Dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, 
o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.- wykazu osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami.
Szczegóły w SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu 
o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 
ustawy.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/12/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/12/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022r. o godzinie 9:30, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu 
i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, w pokoju 206. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy przetargowej nie później niż do dnia 06.12.2022r. do godziny 9:00,00

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2023r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wadium: 100 000,00 PLN. Szczeg. w rozdz.XXII SWZ. 2.Zam. przewidział zastosowanie procedury, o której 
mowa w art.139 ust.1– tzw. proc. „odwróconej”.
3.Dok. podmiotowe Wyk. mającego siedzibę lub miejsce zam. poza RP. Szczegóły w rozdz.XIX SWZ.4. Wraz z 
ofertą należy złożyć: -Oświa., o którym mowa w art.125 ust. 1 ust., o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w roz. XIX SWZ, składanym 
na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza okreś.w rozp. wyk. Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam.-oświad. Wyko. o braku postaw wyklucz. 
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z postępowania zgodnie z art.5K Roz. Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31 lipca 2014r. dot. środków ograni. 
w związku z działa. Rosji destabili. sytu.na Ukrainie. -Oświad., że Wyk. zapoznał się z warunkami zam. i z 
projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy 
w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w 
formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym); 
5.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elekt.. W 
przypadku, gdy pełnomo. zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dok., opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dok. w postaci papierowej. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomo. w postaci papierowej, może dokonać mocodawca 
lub notariusz. 6.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wyk. zasoby, do oddania do dyspozycji 
Wyk. niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
118 ustawy).7.Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy – „(…) z którego wynika, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”–o ile dotyczy (odnosi się do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).8.Dowód wniesienia wadium.Szczegóły 
w SWZ.9.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o 
których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy,maksymalnie do 50%wartości zam. pods.
10.Podstawy wykluczenia:
1)Zam.wykluczy z postępowania Wyk. w przypadkach, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy 
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia).
2)Zam.nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia zawartych w art.109 ust. 1 ustawy.3)Z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach,
o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz.U. 2022 poz. 835 ze zm.).Do Wyk. podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 
wspomnianej ustawy.
4)Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy 
działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy). 2.Środki ochrony prawnej określone 
w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4.Terminy wnoszenia 
odwołań:4.1.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 ustawy 
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,4.2.Odwołanie wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:w term. 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.5.1.Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.5.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.5.3.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:a)nie zawiera braków formalnych;b)uiszczono 
wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 
dołącza się do odwołania).5.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
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terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.6.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.6.1.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od 
pracy.6.2.Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.6.3.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez 
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania 
cywilnego o prokuraturze.6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesoweg

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2022
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