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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463325-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Olej napędowy
2017/S 223-463325
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie
ul. Zaciszna 5
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Łakomy
Tel.: +49 627472948
E-mail: pawel.lakomy@jlajarocin.pl
Faks: +49 625052948
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jlajarocin.pl
I.1)

Nazwa i adresy
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1A
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Pawlowski
Tel.: +49 627472456
E-mail: dyspozytor@zgo-jarocin.pl
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo-jarocin.pl

I.1)

Nazwa i adresy
„Zgo-Nova” Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 21A
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Tynny
Tel.: +48 519317851
E-mail: biuro@zgo-nova.pl
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Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo-nova.pl
I.2)

Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.jlajarocin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. T.Kościuszki 15B
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
Tel.: +49 627400295
E-mail: szymczak@jfpk.jarocin.com.pl
Faks: +49 627400295
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jfpk.jarocin.com.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: komunikacja miejska

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

Nazwa:
„Dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., Zgo-Nova Sp. z o.o. oraz »Zakładu
Gospodarki Odpadami« Sp. z o.o. w Jarocinie”.
Numer referencyjny: JLA.P1.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09134100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ZgoNova Sp. z o.o. oraz „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, obejmująca sukcesywną dostawę
oleju napędowego – odpowiadającego wymaganiom jakościowym. Źródłem pochodzenia oleju napędowego
będzie magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy,
będący przedmiotem zamówienia spełniał poniższe wymagania:
a) jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12,
b) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
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z dnia 9.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221 poz.1441),
c) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych,
d) nie może zawierać znaczników paliwa.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
JLA Sp. z o.o. – ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin, ZGO Sp. z o.o. – Witaszyczki 1A, 63- 200 Jarocin, Mateuszewo
8, 63-100 Śrem, ZGO-NOVA Sp. z o.o. – Witaszyczki 1A, 63- 200 Jarocin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ZgoNova Sp. z o.o. oraz „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, obejmująca sukcesywną dostawę
oleju napędowego – odpowiadającego wymaganiom jakościowym. Źródłem pochodzenia oleju napędowego
będzie magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy,
będący przedmiotem zamówienia spełniał poniższe wymagania:
a) jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12,
b) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221 poz.1441),
c) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych,
d) nie może zawierać znaczników paliwa.
2. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi:
1) dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.:
— do 22 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 528 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata;
2) dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie:
— do 23 000 litrów średniomiesięcznie – tj. 552 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata;
3) dla Zgo-Nova Sp. z o.o.:
— do 18 000 litrów średniomiesięcznie tj. 432 000 litrów w okresie obowiązywania umowy, tj. 2 lata
3. Lokalizacja zbiorników:
1) Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin.
2) I zbiornik – „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, II zbiornik
(dostawa 1-2 razy na kwartał w ilości 2000 L) – Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Mateuszowie,
63 – 100 Śrem, Mateuszowo 8.
3) Zgo-Nova Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.
4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami
prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie,
2) do każdej dostawy paliwa, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący
jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii wraz z
próbką paliwa w min. 1 litrowym pojemniku zaplombowanym własnymi znakami Wykonawcy, list przewozowy

21/11/2017
S223
http://ted.europa.eu/TED

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

3/9

Dz.U./S S223
21/11/2017
463325-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/9

wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny
dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny,
3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż w ciągu 24 godziny
od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym);
4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
5. Wysokość zastosowanej przez Wykonawcę marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na str. Zamawiającego.
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
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania są Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z
o.o., ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin (podstawa prawna - art. 16 ust. 1 i 5 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys. 50 000 PLN. Szczegółowy opis wymagań
znajduje się w SIWZ Tom I IDW.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z
dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 220).
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
— koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie
wymaganym ustawą z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 220).
3. Z postęp. wyklucza się Wykonawcę, zgodnie z art.24 ust.1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający
wykluczy Wykonawcę jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.24 ust.5 pkt 1-8u Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postęp. w trybie art. 26 ust. 1
Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów wskaz.w pkt 9.6.2) lit.a-j) SIWZ Tom I. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter. RP,zamiast dokumentów.,o których mowa w pkt
9.6.2) składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.-9.12. SIWZ Tom I.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z
dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 220).
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
— koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie
wymaganym ustawą z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 220).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
— dokumenty określone w pkt 9.6.2) lit a-j) SIWZ Tom I IDW.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter. RP,zamiast dokumentów,o których mowa w
pkt 9.6.2) SIWZ Tom I IDW składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.-9.12. SIWZ Tom I IDW.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca,w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. SIWZ Tom I IDW, natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. SIWZ Tom I IDW.
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8. Z postęp. wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art.24 ust.1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeśli zachodzą
okolicz., o których mowa w art.24 ust.5 pkt 1-8u Pzp.
9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający – Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. udzieli zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich
Zamawiających. Tom II SIWZ stanowi wór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą. Wzór ten
zawiera istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne.
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 380, ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ
Tom I i II.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. T. Kościuszki 15B,
63-200 Jarocin.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i następ. bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.
terminu wykonania zamówienia,okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z
Ofertą (Formularz 3.1. JEDZ). Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„jednolitym dokumentem”.
3. Jedynym warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w związku z powyższym wykonawca nie będzie mógł
w tym zakresie powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego. Uprawnienie wykonawców do opierania
się na potencjale podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków dotyczy jedynie niektórych
spośród wymienionych w art. 22 ust. 1 p.z.p. warunków udziału w postępowaniu o charakterze podmiotowym.
Uprawnienie to nie obejmuje warunku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Jak z tego wynika wykonawca nie może skorzystać z instytucji
udostępnienia zasobów w zakresie dotyczącym uprawnień do prowadzenia określonego rodzaju działalności.
Zezwolenia, koncesje wydawane są w drodze decyzji administracyjnej dla konkretnego wykonawcy i w świetle
przepisów krajowych nie podlegają udostępnieniu.
4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 570, ze zm.), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z
ofertą;
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4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca,w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności,
októrych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1-8).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
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22.5. Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. 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 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW 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.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2017
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