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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79254-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Bitum i asfalt
2020/S 034-079254

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sandomierska 249
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 25-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wojciechowska
E-mail: przetargi@zielen.kielce.pl 
Tel.:  +48 413335062
Faks:  +48 413335062
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zielen.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
,,Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z podziałem na 2 części”
Numer referencyjny: 02/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetargi@zielen.kielce.pl
www.bip.zielen.kielce.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce
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44113600

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa
Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz emulsji asfaltowych. Zamawiający informuje, że przy dostawie asortymentu
będącego przedmiotem zamówienia stosuje PRAWO OPCJI, oznacza to, że podane ilości w kolumnie 4
tabeli podanej w zał. nr 1 do SIWZ są wielkościami maks., które mogą być odebrane w trakcje realizacji
zamówienia. Natomiast gwarantowane min. ilości, które zostaną odebrane określa kol. 5 Jeżeli w opisie
przedmiotu zam. odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza
zastosowanie rozwiązań równoważnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na następujące części: Liczba części – 2.
Część 1 Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych Część 2 Zakup emulsji asfaltowej. Przedmiot zamówienia
został określony szczegółowo w zał. nr 1 do SIWZ Charakterystyka przed. zam.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 - Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44113600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą” lub,,Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Wartość szacunkowa
większa niż kwota określona w art. 11 ust.8 ustawy. Część 1 Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Cześć 1 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi
obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a)pieniądzu,b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych,d)gwarancjach
ubezpieczeniowych,e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
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Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz.
359). Innych form wniesienia wadium Zamawiający nie dopuszcza!!! W przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 15.1. powinna być wpłacona przelewem na konto: BZ WBK S.A. I O/
KIELCE 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603 tytułem: Wadium – przetarg na „Zakup mieszanek mineralno-
asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w
Kielcach z podziałem na 2 części” cześć nr .......- wpisać nr części 1. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi
otrzymanie środków przed upływem składania ofert. 2. Wadium w formie niepieniężnej, wystawione na
potrzeby postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia i musi obejmować cały okres
związania z ofertą. Wadium wnoszone jest poprzez platformę. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji/poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 4.
Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 Ustawy Pzp. 7. Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że przy zakupie i dostawach mieszanek mineralno-asfaltowych będących przedmiotem
zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości w zał. nr 1 do SIWZ -Charakterystyce przedmiotu
zamówienia - w kolumnie 4 są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcie realizacji
zamówienia. Natomiast gwarantowane minimalne ilości, które mogą zostać odebrane określa kolumna 5.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego.
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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
Kryteria - Cena 100 % Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – „Zakup emulsji asfaltowej”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44113600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
t.j.) zwanej dalej „ustawą” lub,,Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Wartość szacunkowa większa niż
kwota określona w art. 11 ust.8 ustawy. Część 2 – Zakup emulsji asfaltowej. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa
ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Cześć 2 - 2 000 PLN (dwa tysiące złotych
00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium
może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu,b)poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych,d)gwarancjach ubezpieczeniowych,e)poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359).Innych form wniesienia wadium
Zamawiający nie dopuszcza!!! W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 15.1.
powinna być wpłacona przelewem na konto: BZ WBK S.A. I O/KIELCE 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603
tytułem: Wadium – przetarg na „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby
Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach z podziałem na 2 części” cześć nr .......-
wpisać nr części 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi otrzymanie środków przed upływem składania
ofert. 2. Wadium w formie niepieniężnej, wystawione na potrzeby postępowania powinno być wniesione w
oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj.
wystawcę gwarancji/poręczenia i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Wadium wnoszone jest
poprzez platformę. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia
powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Z treści gwarancji/poręczenia powinno
wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania z ofertą zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
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w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 Ustawy Pzp. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że przy zakupie i dostawach emulsji asfaltowej będącej przedmiotem zamówienia
stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości w zał. nr 1 do SIWZ -Charakterystyce przedmiotu zamówienia
- w kolumnie 4 są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcie realizacji zamówienia.
Natomiast gwarantowane minimalne ilości, które mogą zostać odebrane określa kolumna 5. Wykonawca
powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w
ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Komunikacja - Postępowanie
prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
zakupowej, która znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci
elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestracyjnymi lub przez
pełnomocnika. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl za pomocą Formularza składania oferty. Zamawiający przypomina, że zgodnie
z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł,
że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust.4 ustawy Pzp. Informacje te powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty
przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się aby każdy dokument zawierający
tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce
https://platformazakupowa.pl
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria - Cena 100 % Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy.

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 nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy
z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których
mowa: a)w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne) oraz b) w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
(przesłanki fakultatywne). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
platformie, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie
do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dokumenty: Oferta
cenowa zgodna z załączonym drukiem oferty cenowej wraz z formularzem cenowym (załączniki nr 2 i 2a
do SIWZ) Wymagana forma – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. Oświadczenie w oparciu o Jednolity Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 7 do SIWZ). Wymagana forma
– oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo określające jego zakres – o ile dotyczy. Wymagana forma – oryginał w
postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczne
poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym składane wg wytycznych wskazanych w ust 18.6. pkt e. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 Wykonawca składa:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczenie
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). Uwaga – oświadczenia nie należy składać do oferty. Aby
złożone oświadczenie było skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert. Dokumenty i oświadczenia
potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych - składane na wezwanie Zamawiającego wg wytycznych
pkt 12.4. SIWZ: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, 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, 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
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bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub
są wykonywane w sposób należyty.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Cd dokumentów: Informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 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.
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. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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, składane
na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podmioty zagraniczne:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w tabeli punktach 8 - 12, 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, 2.składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, że: 2.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty o
których mowa powyżej w pkt 12.3.1. oraz 12.3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, 4. 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
pkt 12.3.1. oraz 12.3.2 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. Przepis pkt 12.3.3. stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8 tabeli, składa dokument,
o którym mowa w pkt 12.3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd dokumentów: Dokument wskazany powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu. PODWYKONAWSTWO: a)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. b)Zamawiający żąda wskazania w złożonej ofercie (Załącznik nr 2 do SIWZ) przez Wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile to wiadome podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. c)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. d) Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. e)
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
Na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia. 1. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp.a)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b)Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz
z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. c) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 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 wymaga,
aby z treści ww. zobowiązania stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wynikało w szczególności: 1)zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4)czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. d) Zamawiający
oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ustawie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1 Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości dostawy minimum 400 000,00 PLN
brutto. Część 2 Zakup emulsji asfaltowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości dostawy minimum 30 000,00 PLN brutto. Dokumenty
cd PODWYKONAWSTWO: e)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów
sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty
- załącznik nr 7 do SIWZ. f)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzą spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1)zastąpił
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej
części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu. KONSORCJA: W przypadku
wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta
musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp, w tym: a)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia.b)Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. c)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
d)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach wskazanych
w niniejszej SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego,,podmiotu występującego wspólnie” oddzielnie.
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia; Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału
w postępowaniu na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do
SIWZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ, pkt 6 - składa każdy z Wykonawców; zobowiązani
są na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12.2. SIWZ, pkt 8-12
tabeli;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd KONSORCJA: składają łącznie: dowód wniesienia wadium, zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu
(o ile dotyczy) oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 12.2. SIWZ, pkt 3 tabeli (o ile dotyczy);
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; W przypadku uznania ich oferty za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich
współpracę. JEDZ: Edytowalny wzór JEDZ stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Do wypełnienia JEDZ/ESPD
(eESPD) służy elektroniczne narzędzie znajdujące się pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie, informacji o ofertach

https://espd.uzp.gov.pl/
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złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art. 24
ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z tych Wykonawców. Dokumenty i
oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów”, dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania
przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z
poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia jest nieczytelna bądź budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. Dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej
umowy w następującej okoliczności: 3. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących
przypadkach:a)rozpoczęcie wykonania - o okres rozstrzygania postępowania,b)dopuszczalne jest skrócenie
terminu wykonania umowy,c)zmiany będące następstwem działania osób trzecich lub organów władzy
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonania zamówienia,d)zmiany przepisów
prawa, które spowodują przerwanie lub czasowe
Zawieszenie wykonania zamówienia;

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 20/03/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 18/05/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i będzie się odbywać w siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 249, 25-330
Kielce, w pokoju nr 14 (sala konferencyjna) za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie
ofert.

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:
4. zmiana wartości umowy w przypadkach: a)zmiany zasad gromadzenia i wysokości pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach
kapitałowych, o ile Wykonawca wykaże,że zmiany opisane w niniejszym ustępie mają wpływ na wykonanie
umowy przez Wykonawcę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa powyżej,
obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą
z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia
publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę
wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio
z realizacją zamówienia publicznego, b)zmian ilościowych asortymentu pod warunkiem, iż zamawiający
zrealizuje deklarowaną gwarantowaną wartość umowy wskazaną w § 3 ust. 3 (w poszczególnych częściach
zamówienia). Zmiany ilościowe związane będą z różnicy w zapotrzebowania na poszczególny asortyment w
zależności od zleceń, które będzie realizował zamawiający. c)wydłużenie terminu wykonania zamówienia w
przypadku, gdy u Zamawiającego wystąpi zapotrzebowanie na produkt stanowiący przedmiot zamówienia a
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przewidziane maksymalne wielkości zamówienia nie zostały wykorzystane. Wydłużenie okresu obowiązywania
umowy nie może być dłuższe niż do czasu osiągnięcia maksymalnej wielkości zamówienia w rzeczowym
postępowaniu zgodnie z ilościami określonymi w Charakterystyce przedmiotu zamówienia – stanowiącej
załącznik nr 1 do SIWZ oraz maksymalną wartością umowy; 5. zmiany ogólnie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności zmiany przepisów ustawy Pzp oraz ustawy Kodeks Cywilny; 6. zmiany zakresu
i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: a)zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,b)w sytuacji zmiany
zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny
O parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku zaoferowanego
przedmiotu zamówienia lub jego niedostępności; 7. inne zmiany:a)zmiana nazwy zadania,b)zmiana nazwy
Wykonawcy,c)zmiany osobowe w zakresie osób odpowiedzialnych za współpracę z Wykonawcą i osoby
odpowiedzialnej za wykonanie usługi z ramienia Wykonawcy, d)zmiany podwykonawców lub wprowadzenie
podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie jako spełniających warunki lub wymagania
opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jeśli były opisane i Wykonawca składając ofertę
polegał na zasobach innych podmiotów).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 224587702
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.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 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. Odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 27.5 i 27.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
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zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.27.10.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej
ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.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.

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: 20-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020
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