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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3297-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2018/S 003-003297
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Aldona Myślińska
Tel.: +48 323732346
E-mail: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl
Faks: +48 323732308
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.klinika-zabrze.med.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.klinika-zabrze.med.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Usługa kompleksowego utrzymania czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”
DZP/01PN/2018
Numer referencyjny: DZP/01PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90900000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
rozumiana jako: świadczenie usług specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji, segregacji i transportu surowców
wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania, transportu wewnętrznego i usług
pomocniczych w oddziałach Szpitala.
Zakres usług obejmuje 6 915,70 m2 do sprzątania w podziale na strefy:
141,53 m2 strefa - wolna od flory patologicznej
Strefa II ogólnej czystości:
2 878,08 m2 - PR- pozbawiona ryzyka
2 231,56 m2 - NR- niskiego ryzyka
1 261,39 m2 - strefa III - wysokiego ryzyka
403,14 m2 - strefa IV - bardzo wysokiego ryzyka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznikach do SIWZ:
Zał. nr 5 - opis przedmiotu zamówienia;
Zał. nr 6 - wykaz wszystkich pomieszczeń do sprzątania w m2;
Zał. nr 7 - zakres czynności sanitarno- porządkowych dla poszczególnych pomieszczeń Szpitala.
Zał. nr 8 - Zakres oraz częstotliwość wykonywania czynności.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 292 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911300
90921000
85142300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10.
41-800 Zabrze

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa kompleksowego utrzymania czystości dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. rozumiana jako: świadczenie usług specjalistycznego sprzątania i
dezynfekcji, segregacji i transportu surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich
składowania, transportu wewnętrznego i usług pomocniczych w oddziałach Szpitala.
Zakres usług obejmuje 6 915,70 m2 do sprzątania w podziale na strefy.
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. w strukturze organizacyjnej posiada:
— Kliniczny Oddział Kardiologii - (33 łóżka), 1 kuchenka oddziałowa,
— Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - (8 łóżek),
— Kliniczny Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii - (43 łóżek), 2 kuchenki oddziałowe,
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— Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej - (37 łóżek), 1 kuchenka
oddziałowa,
— Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - (45 łóżek), 2 kuchenka oddziałowa,
— Blok Operacyjny Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej,
— Blok Operacyjny Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej,
— Pracownię Hemodynamiki Klinicznego Oddziału Kardiologii, w której obowiązuje podwyższony reżim
sanitarny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymogami zamawiającego został zawarty w załącznikach:
Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 6 - wykaz wszystkich pomieszczeń do sprzątania w m2;
Załącznik nr 7 - zakres czynności sanitarno - porządkowych dla poszczególnych pomieszczeń Szpitala;
Załącznik nr 8 - Zakres oraz częstotliwość wykonywania czynności.
2. Warunki przedmiotowe wymagane od wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu
oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań
1) Zobowiązują się świadczyć usługę kompleksowego utrzymania czystości zgodnie z opisem oraz wymogami
stawianymi przez zamawiającego w SIWZ
2) Przedstawią Plan Higieny Szpitala uwzględniający:
— preparaty z wykazu stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, ich stężenia oraz spektrum działania wraz z
procedurami i instrukcjami dotyczącymi realizacji przedmiotowej usługi przez wykonawcę,
— schemat i opis organizacji pracy wraz z procedurami na przygotowany na podstawie załączników 5-8 do
SIWZ,
— opis metod sprzątania powierzchni płaskich i wyposażenia,
— monitorowanie jakości oraz systemu dokumentowania poziomu i zakresu świadczonej usługi.
3) Termin płatności - wartość punktowana zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXV.
4) Podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
5) Zapewnią środki eksploatacyjne, myjące, dezynfekujące i higieniczne niezbędne do należytego wykonania
usługi zgodnie z zapisami SIWZ
8) Zapewnią utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń szpitalnych,
administracyjnych i ich wyposażenia z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych obowiązujących
w placówkach służby zdrowia, ponosząc jednocześnie z tego tytułu odpowiedzialność przed służbami
sanitarno-epidemiologicznymi. W ramach odpowiedzialności prawnej i finansowej, za nienależyte wykonanie
przedmiotowej usługi, Wykonawca płaci wszystkie mandaty oraz kary nakładane przez Instytucje uprawnione do
kontroli, które są związane z nieprzestrzeganiem przepisów sanitarno - epidemiologicznych; PPIS, BHP, p/poż,
PIP, NIK, itp.
9) Doposażą w dozowniki oraz podajniki pomieszczenia objęte usługą kompleksowego utrzymania czystości
10) Zapewnią stałe uzupełnienie dozowników w mydło, środki dezynfekcyjne, ręczniki papierowe, papier
toaletowy, (worki) do koszy
11) Zapewnią transport wewnętrzny i usługi pomocnicze w oddziałach szpitalnych zgodnie z treścią Załącznika
nr 8 oraz z uwzględnieniem bieżących potrzeb zlecanych przez upoważniony personel Szpitala
12) zapewnią obsługę miejsc wydawania posiłków na oddziałach
13) zapewnią usługi zamgławiania zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 5 292 000.00 PLN
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie podlega wznowieniu za 36 miesięcy.

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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 105 840 00 PLN. Szczegółowe informacje dot wadium w
SIWZ rozdz. XIX.
Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy wykonawca którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ rozdz. XXVII pkt. 7.
Zamawiający przewiduje wizję lokalną na dzień 16.1.2018r. godzinę 10:00.

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 wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zapisy SIWZ.XIII.3.1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 1 500 000 00 PLN.
Zamawiający wymaga również, aby przez cały okres realizacji umowy wykonawca posiadał ważną umowę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Uwaga (dotyczy warunku pkt 3.1.).
W przypadku wykonawcy, który wykaże w dowodach wartość określoną w walutach obcych, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień składania ofert i wpisaniu prawidłowej wartości w formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w sekcji B części IV.
Zapisy SIWZ.XIII.4.3.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1.niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany
do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy:
— w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.:
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4.3.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 500 000 00
PLN.
Uwaga (dotyczy pkt 4.3.1).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt 4.3.1. niniejszego rozdziału SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zapisy SIWZ.XIII.3.2.Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.2.1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. świadczenie kompleksowej
usługi utrzymania czystości (rozumiane jako świadczenie usług specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji,
segregacji i transportu surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania,
transportu wewnętrznego i usług pomocniczych w oddziałach Szpitala) w budynkach, w których wykonywana
jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.4.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr
112, poz. 654 z późn. zm.) o sumarycznej wartości brutto nie mniejszej niż: 1 500 000 00 PLN rocznie
Usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający
rozumie jako usługę wykonaną na rzecz jednostki służby zdrowia, posiadającej co najmniej sale operacyjne,
pomieszczenia diagnostyki zabiegowej, oddziały szpitalne o łącznej powierzchni pomieszczeń wewnętrznych
nie mniejszej niż 5 000 m2.
3.2.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) narzędziami lub
urządzeniami technicznymi używanymi do realizacji zamówienia i znajdującymi się w miejscu wykonania
usługi, w szczególności: parownica, mobilny generator suchej mgły, wózki serwisowe do sprzątania dużych
powierzchni pracujące w systemie kuwetowym w ilości minimum 10 szt.
4.3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.2 niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany
do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.2.:
4.3.2 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie należy wykazać, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości (rozumiane
jako świadczenie usług specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji, segregacji i transportu surowców
wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania, transportu wewnętrznego i
usług pomocniczych w oddziałach Szpitala)w budynkach, w których wykonywana jest działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15.4.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
(usługa wykonana na rzecz jednostki służby zdrowia, posiadająca co najmniej sale operacyjne, pomieszczenia
diagnostyki zabiegowej, oddziały szpitalne o łącznej powierzchni powierzchni pomieszczeń wewnętrznych nie
mniejszej niż 5 000 m2) o sumarycznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 00 PLN rocznie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, łącznej powierzchni pomieszczeń wewnętrznych, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
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4.3.3 wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien uwzględniać w
szczególności: parownicę, mobilny generator suchej mgły, wózki serwisowe do sprzątania dużych powierzchni
pracujące w systemie kuwetowym w ilości minimum 10 szt. zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
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:
Informacje dot umowy opisane w SIWZ rozdz. XXVII.
Warunki umowy opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dot. możliwość zmiany umowy opisane w SIWZ rozdz. XXVII pkt 5.
Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego opisane w SIWZ rozdz. XXVII pkt 6.
Informacje dot zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w SIWZ rozdz. XXVII pkt 7.
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia
obowiązywania umowy to 24.3.2018r.

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: tak

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: 14/02/2018
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: 14/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10.

05/01/2018
S3
http://ted.europa.eu/TED

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

6/9

Dz.U./S S3
05/01/2018
3297-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/9

41-800 Zabrze
Pokój nr 2 (budynek administracji – parter).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zam. poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia.
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zam. poda imię i nazw., nazwę, adres Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofercie
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:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń za 36 miesięcy.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
SIWZ XIII.4.4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (Załącznik nr 5,6,7,8 do SIWZ dot.
opisu przedmiotu zamówienia) zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów
(aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy:
4.4.1 Plan Higieny Szpitala uwzględniający:
— preparaty z wykazu stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, ich stężenia oraz spektrum działania wraz z
procedurami i instrukcjami dotyczącymi realizacji przedmiotowej usługi przez wykonawcę,
— schemat i opis organizacji pracy wraz z procedurami przygotowany na podstawie załączników 5-8 do SIWZ,
— opis metod sprzątania powierzchni płaskich i wyposażenia w sprzęt,
— monitorowanie jakości oraz systemu dokumentowania poziomu i zakresu świadczonej usługi.
4.4.2 wykaz środków eksploatacyjnych, myjących, dezynfekujących, biobójczych, higienicznych i
kosmetycznych niezbędnych do należytego wykonania usługi według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do
SIWZ.
4.4.3 dokumenty dopuszczające oferowane preparaty dezynfekcyjne do stosowania w placówkach służby
zdrowia spełniających wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
2017.211) posiadających oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności oraz
Kartę Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego;
4.4.4 dokumenty dopuszczające oferowane preparaty biobójcze do stosowania w placówkach służby zdrowia
spełniających wymagania i posiadających pozwolenie, o którym mowa w ustawie o produktach biobójczych
(Dz.U. 2015.1926 z późn., zm.) oraz posiadających Kartę Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego;
4.4.5 dokumenty dopuszczające oferowane kosmetyki, spełniające wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia
30.3.2001 r. o kosmetykach (Dz.U.2013.475 z późn. zm.);
4.4.6 karty charakterystyki dla wszystkich produktów zawartych w wykazie stanowiącym załącznik nr 12 do
SIWZ
SIWZ XI.
1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia tj. w zakresie mycia okien, czyszczenia wykładzin
i żaluzji/verticali oraz pranie mopów i inne prace na wysokościach przez podwykonawców, w pozostałym
zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca samodzielnie wykonywał usługę
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2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w
ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę
podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty oraz sekcję D
w części II (dotyczy podwykonawcy na których zdolnościach wykonawca nie polega) i sekcji C w części IV
(dotyczy podwykonawcy na zdolnościach którego wykonawca polega w zakresie którym Zmawiający dopuszcza
możliwość podwykonawstwa realizacji zamówienia) formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ).
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 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.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania 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 - 198 g 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
organizacjomwpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną
przezPrezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w
sposóbokreślony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo wterminie15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób,

05/01/2018
S3
http://ted.europa.eu/TED

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

8/9

Dz.U./S S3
05/01/2018
3297-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/9

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
nastronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
byłopowziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającegopodjętej
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jestzobowiązany
napodstawie ustawy. 5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności
zamawiającego,której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów,określaćżądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej,
podpisanebezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanegocertyfikatu.
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,
adowódjegouiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesieniaodwołaniawtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywasię,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia,jeżeliprzesłaniejego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środkówkomunikacjielektronicznej.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2018
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