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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66235-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Maszyny przemysłowe
2021/S 027-066235

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Adres pocztowy: Gostkowska 83
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Gogolewska Krzysztof Jeziółkowski
E-mail: puk@pukciechanow.pl 
Tel.:  +48 236722242
Faks:  +48 236722242
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pukciechanow.pl

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Komunalna Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Numer referencyjny: ZPD/1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
1) część 1 – dostawa fabrycznie nowej rozrywarki do worków;
2) część 2 – dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z przenośnikami;
3) część 3 – dostawa fabrycznie nowej przerzucarki do kompostu wraz z ciągnikiem;
4) część 4 – dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza do odpadów zielonych.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej rozrywarki do worków
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacja Komunalna w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie.
Część 1 – dostawa fabrycznie nowej rozrywarki do worków
Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące minimalne warunki:
1. Rozrywarka worków ma realizować funkcję rozrywania i otwierania worków z odpadami zmieszanymi i 
odpadami zbieranymi selektywnie oraz rozdrabniać wstępnie odpady typu kruchego np. kartony, opakowania 
drewniane i większe opakowania z tworzyw sztucznych.
2. Maszyna powinna zostać wykonana w stabilnej ramie z konstrukcji z blachy giętej i wyposażona z każdej 
ze stron w osłony. Powinna charakteryzować się dużą wytrzymałością na zabrudzenia, zapchania i owijania 
materiału oraz przystosowana do pracy w ciężkich warunkach.
3. Bęben rozrywający winien składać się z jednoczęściowego korpusu z systemem noży mocowanych na 
śruby o regulowanej długości wysunięcia. Bęben wyposażony w mocne i ze wszystkich stron szczelne łożyska 
toczne. Elektryczny napęd bębna rozrywającego o mocy min. 30 kW realizowany za pomocą motoreduktora. 
Aby uzyskać optymalną skuteczność otwierania i wypróżniania worków przepływ materiału powinien przebiegać 
i dostosowywać się automatycznie do różnego stopnia wypełnienia worków, masywnych i objętościowych ciał 
obcych i zmiennego strumienia materiału. Ponadto bęben rozrywający powinien być wyposażony w wymienne 
noże z możliwością regulacji długości i żywotności 50 000 ton dla odpadów zmieszanych.
4. Zasobnik nadawy wykonany w stabilnej ramie z profili stalowych. Maksymalna wysokość do zasobnika 
2 m od strony zasypowej, tylna ściana musi być wyższa, aby zapobiegać przesypywaniu się materiału za 
maszynę. Ściany zasobnika powinny zostać wykonane z blachy stalowej o grubości min. 4 mm z odpowiednimi 
wzmocnieniami. Załadunek zasobnika rozrywarki za pomocą ładowarki będzie możliwy aż ponad górną 
krawędź ścian bocznych zasobnika, wykorzystując podwyższenie tylnej i bocznej ściany zasobni i nie będzie 
to miało wpływu na płynność pracy rozrywarki. Zasobnik musi posiadać min. trzy drzwi rewizyjne celem 
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bezpiecznego dostępu do zasobni i bębna rozrywającego Boczne ściany zasobnika muszą być wymienne, 
mocowanie blach za pomocą śrub.
5. Drzwi rewizyjne powinny być umieszczone na ścianach zasobni po obu bokach oraz z tyłu. Dla 
bezpieczeństwa pracy drzwi powinny być otwierane wyłącznie do wewnątrz zasobni. Drzwi powinny zostać 
wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który zapewnia zatrzymanie maszyny natychmiast po otwarciu drzwi 
oraz wyposażone w zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem.
6. Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia do rozrywania ze sterowaniem gwarantującym dopasowanie 
prędkości podawania do wydajności bębna rozrywającego.
7. Skuteczność otwierania/rozrywania worków powinna wynosić przy odpadach zmieszanych min. 90 % a przy 
odpadach selektywnych 95 % przy zakładanej przepustowości. Worek uznaje się za otwarty, jeśli ten zostaje 
opróżniony lub posiada minimum jedno cięcie lub rozerwanie, przez które powstaje otwór, który odpowiada 
wielkością otworowi załadunku worka.
8. Zakłada się, że odpady wielkogabarytowe (np. rama roweru, dywany, materace, betonowe bloki, duże 
kartony) zostaną usunięte ze strumienia przed podaniem odpadów do zasobnika rozrywarki.
9. Rozrywarka worków powinna być urządzeniem nowym fabrycznie.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z przenośnikami
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42996200 Prasy do odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacja Komunalna w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4) Opis zamówienia:

09/02/2021 S27
https://ted.europa.eu/TED

3 / 11



Dz.U./S S27
09/02/2021
66235-2021-PL

4 / 11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie.
Część 2 – Dostawa fabrycznej nowej parsy hydraulicznej wraz z przenośnikami
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej o nacisku min. 80 
Mg z automatycznym 4x wiązaniem i przejezdnym perforatorem, przeznaczonej do belowania (prasowania) 
różnorodnych odpadów: makulatury, folii, butelek PET, puszek aluminiowych, PRE-RDF.
2. Prasa ma być alternatywnym urządzeniem dla eksploatowanej dotychczas prasy, załadowanej za pomocą 
istniejącego układu przenośnikowego z leja rozdzielającego podawanego strumienia przeznaczonego do 
belowania materiału. Wykonawca ma wykonać dodatkowy układ niezbędnych przenośników do realizacji 
załadunku nowej belownicy. Wykonawca ma wykonać układ sterowania zgodny i współdziałający z 
istniejącym układem sterowania linii sortowniczej z eksploatowaną prasą. Nowa belownica z perforatorem 
i przenośnikami nie może ograniczyć funkcjonalności, dostępu do obsługi eksploatacyjnej i serwisowej 
dotychczas eksploatowanej prasy.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 27 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej przerzucarki do kompostu wraz z ciągnikiem
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacja Komunalna w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie.
Część 3 – Dostawa fabrycznie nowej przerzucarki do kompostu wraz z ciągnikiem
1. Przerzucarka:
1) urządzenie fabrycznie nowe z bocznym wyrzutem przeznaczone do pracy z ciągnikiem rolniczym przodem 
do kierunku jazdy;
2) urządzenie montowane do ciągnika za pomocą trzypunktowego układu zaczepowego z możliwością jego 
szybkiego montażu;
3) możliwość formowania pryzm trapezowych, trójkątnych, trójkątnych zachodzących na siebie, taflowych i 
okrągłych;
4) szerokość formowanych pryzm – Zamawiający przewiduje do formowania jedną dużą pryzmę trapezowa o 
szerokości min. 10 m;
5) wysokość formowanej pryzmy do 3,5 m;

6) wydajność urządzenia min. 200 m3 na godzinę;
7) napęd od ciągnika rolniczego o mocy 150 KM – 250 KM za pomocą WOM – ciągnik przystosowany do 
dostarczanej przerzucarki;
8) nabieranie materiału kompostującego przy pomocy dowolnego systemu z następnym podawaniem go na 
taśmociąg;
9) możliwość formowania nowej pryzmy z regulacją jej wysokości i kąta zrzutu odpadów.
2. Ciągnik:
1) pojazd fabrycznie nowy;
2) moc min. 150–250 kM;
3) instalacja hamulców pneumatycznych 2-obwodowa;
4) skrzynia biegów z biegami pełzającymi;
5) podnośnik sterowany elektrohydraulicznie z ACB;
6) fotel na zawieszeniu pneumatycznym;
7) zaczep transportowy górny, mechaniczny;
8) tylny TUZ o udźwigu 7 800 kg;
9) kabina 1-drzwiowa;
10) klimatyzacja manualna;
11) włącznik start/stop WOM;
12) żółta lampa ostrzegawcza;
13) radio z zestawem głośników;
14) dodatkowe oświetlenie przednie górna;
15) zaczep transportowy, przesuwany typu D;
16) wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza do odpadów zielonych
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instalacja Komunalna w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie.
Część 4 – Dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza do odpadów zielonych
1. Przedmiotem dostawy jest rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwałowy:
1) maszyna fabrycznie nowa;
2) maszyna jest przeznaczona do rozdrabniania odpadów zielonych, odpadów drewnianych i odpadów 
wielkogabarytowych;
3) masa całkowita do 25 Mg;
4) zabudowa na ramie podhakowej według normy DIN 30722 z rolkami;
5) maszyna powinna być wyposażona w dodatkowe koła pełne, odporne na przebicie, opuszczane 
hydraulicznie, umożliwiające zmianę lokalizacji maszyny przy pomocy dowolnych ciągników i maszyn 
budowlanych.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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
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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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 900 000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy 
złotych).
Warunek ten dotyczy wszystkich części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
— dla części 1 – dwie dostawy rozrywarki worków o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN netto każda,
— dla części 2 – dwie dostawy prasy hydraulicznej o wartości nie mniejszej niż 900 000 PLN netto każda,
— dla części 3 – dwie dostawy przerzucarki do kompostu o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN netto każda,
— dla części 4 – dwie dostawy rozdrabniacza do odpadów zielonych o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN 
netto każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2021
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: 09/06/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Spółki, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuję poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie – 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 257 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, 
jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 Pzp, tj.:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ar. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 
tych należności;
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
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innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp lub 
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 
110 ust. 2 Pzp
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 
wyklucza Wykonawcę.
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), o którym mowa w 
rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (ESPD), o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) zestawienia parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych”.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2021

09/02/2021 S27
https://ted.europa.eu/TED

11 / 11

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

