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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175926-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Statki i łodzie
2020/S 074-175926
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 839-32-09-326
Adres pocztowy: Jana Pawła II nr 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Krupa
E-mail: statki.przetarg@girm.gov.pl
Tel.: +48 598468492
Adresy internetowe:
Główny adres: www.girm.mojbip.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.girm.mojbip.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://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych
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Numer referencyjny: 1/2020
II.1.2)

Główny kod CPV
34500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie (budowa i montaż) oraz dostawa dwóch fabrycznie
nowych (bez cech używalności) statków o długości do 26 m (słownie: dwudziestu sześciu metrów) wraz z
kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Statek musi posiadać taki podział grodziowy, aby po zalaniu dowolnego przedziału na skutek uszkodzenia
kadłuba, zachował pływalność i wystarczającą stateczność. Stateczność statku powinna umożliwić wykonanie
zadań zgodnie z jej przeznaczeniem przy stanie morza 5, siła wiatru 7˚B.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport (dostawę) do portu Ustka albo w przypadku zamknięcia ww. portu
według wyboru Zamawiającego do portu Kołobrzeg lub Darłowo.

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
34510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie (budowa i montaż) oraz dostawa dwóch fabrycznie
nowych (bez cech używalności) statków o długości do 26 m (słownie: dwudziestu sześciu metrów) wraz z
kompletnym i niezbędnym wyposażeniem z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w dokumentacji jest mowa jest o statku – rozumie się przez to cały przedmiot zamówienia, w
szczególności zaprojektowanie, wykonanie (budowę i montaż) oraz dostawę dwóch fabrycznie nowych statków.
Statek przeznaczony będzie do:
— prowadzenia działań kontrolno-patrolowych,
— prowadzenia służby dozorowej,
— eskortowania jednostek rybackich do najbliższego portu,
— prowadzenia akcji poszukiwaczko-ratunkowej w ramach SAR.
Wymiary główne statku:
— długość konstrukcyjna/klasyfikacyjna: 23,5–24m,
— długość całkowita: do 26 m,
— szerokość konstrukcyjna: 5,8–6,2 m,
— szerokość całkowita: 6,2–6,5 m,
— zanurzenie maks.: 2,5–2,8 m,
— zanurzenie min.: 2,0 m,
— wysokość konstrukcyjna: 3,0–3,3 m.
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Statek musi posiadać taki podział grodziowy, aby po zalaniu dowolnego przedziału na skutek uszkodzenia
kadłuba, zachował pływalność i wystarczającą stateczność. Stateczność statku powinna umożliwić wykonanie
zadań zgodnie z jej przeznaczeniem przy stanie morza 5, siła wiatru 7˚B.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport (dostawę) do portu Ustka albo w przypadku zamknięcia ww. portu
według wyboru Zamawiającego do portu Kołobrzeg lub Darłowo.
Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim
oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja
zgodności lub certyfikat CE).
Przedmiot Zamówienia obejmuje rozruch techniczny/technologiczny statków, konfigurację wyposażenia oraz
niezbędne i kompletne przeszkolenie załóg Zamawiającego.
Uwarunkowania instytucjonalne:
Przedmiot zamówienia Projekt będzie zabezpieczał obsługę inspektorów: Głównego Inspektoratu Rybołówstwa
Morskiego (GIRM) z portów:
— Kołobrzeg,
— Ustka,
— Darłowo.
Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony według wymogów ustawy z dnia 18 września 2001
r. Kodeks morski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy oraz
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1452) oraz przepisami
wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów o których mowa w art. 5 pkt 33, art. 62 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 101
ust. 1 i art. 115 ww. ustawy, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, wraz ze zmianami obowiązującymi od
daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi w trybie określonym odrębnymi
przepisami.
Statek musi być zaprojektowany, zbudowany i wyposażony na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym i
zatwierdzonej przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne, odpowiadającej obowiązującym przepisom w zakresie
klasyfikacji i budowy małych statków morskich.
Przez uznane Towarzystwo Klasyfikacyjne rozumie się Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna ze siedzibą w
Gdańsku lub inny podmiot uznany i działający zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt 2.1.10.SIWZ.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą posiadać świadectwa uznania Klasyfikatora.
Odbiór statku przez Zamawiającego:
Zamawiający dokona odbioru gotowego statku poprzez Komisję Zdawczo-Odbiorczą. Warunkiem przystąpienia
do odbioru będzie zakończenie i przedstawienie prac wg książki odbiorów oraz zrealizowanie „Programu prób
na uwięzi” oraz „Programu prób morskich”, które będą opracowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Miejsce przekazania statku – Port Ustka z uwzględnieniem pkt 2.1.5. SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ – Opis statków.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. wykonanie dokumentacji projektowej: w terminie 4 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy,
2. wykonanie wszystkich świadczeń będących przedmiotem zamówienia: do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i
00/100).
Szczegółowe informacje zawarte zostały w pkt 14 SIWZ.

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 warunków.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN
(słownie: dziesięć milionów zł 00/100).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących
dokumentów i oświadczeń:
— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
1. wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostawę lub dostawy co najmniej 2 (dwóch) statków, każdy
statek o wartości brutto minimum 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów zł 00/100).
Uwaga
Przez statek dla spełnienia warunku zdolności zawodowej rozumie się statek w znaczeniu określonym w art. 5
pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1452), o długości
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całkowitej minimum 20 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co najmniej 5 i sile wiatru co
najmniej do 7˚B;
2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:
a) jedną osobę, która pełniła będzie funkcję projektanta budowy statku, posiadającą wykształcenie wyższe,
legitymującą się doświadczeniem w zaprojektowaniu minimum 2 (dwóch) statków, każdy o długości całkowitej
minimum 20 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co najmniej 5 i sile wiatru do najmniej do
7˚B;
b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy statku, posiadającą wykształcenie wyższe,
legitymującą się doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy minimum 2 (dwóch) statków, każdy
o długości całkowitej minimum 20 metrów oraz przeznaczeniu pływania przy stanie morza co najmniej 5 i sile
wiatru do najmniej do 7˚B.
Uwaga
Przez statek dla spełnienia warunku doświadczenia rozumie się statek w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1452);
W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej) w innych
walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia,
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w
którym zostanie on opublikowany.
Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu
dopuszczono, aby wykaz dostaw oraz wykaz usług obejmował okres 8 lat przed upływem terminu składania
ofert – podstawa § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących
dokumentów i oświadczeń:
1. wykazu dostaw, o których mowa w pkt 7.2.3.1. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem
terminu składania ofert, 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 wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr
4 do SIWZ). Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
2. wykazu osób, o których mowa w pkt 7.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 20/05/2020
Czas lokalny: 13:00

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: 17/08/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.5.2020 o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Głównym Inspektoracie
Rybołówstwa Morskiego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II nr 1, pokój nr 734, poprzez użycie aplikacji do
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
Pzp.
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca będzie obowiązany
przedstawić następ. oświadczenia i dokumenty: oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie.
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ;
odpis właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp;
Oświadczenie Wykonawcy o:
a) 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);
c) braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.24 ust. 5 pkt 8 Pzp; – oświadczenie o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach
lokalnych.
3. Na potwierdzenie braku podst.do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą w wysokości 10 %ceny całkowitej podanej w ofercie.
6. Ofertę, JEDZ oraz pozostałe dokumenty Wykonawca składa w formie dokumentów elektronicznych
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą ePUAP. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert oraz innych dokumentów oraz oświadczeń w formie pisemnej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
— w pkt 9.8.1. SIWZ 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— w pkt 9.8.4.–9.8.6. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
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.
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.
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.
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 terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:
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
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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 23.6.1–23.6.2 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.
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Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2020
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