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Polska-Piekary Śląskie: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 

2015/S 207-376150 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich 

ul. Bytomska 62 

Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych – Dział Zamówień Publicznych 

Osoba do kontaktów: Adam Pietrzyk 

41-940 Piekary Śląskie 

POLSKA 

Tel.: +48 323934210 

E-mail: przetarg@urazowka.piekary.pl 

Faks: +48 323934141 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.urazowka.piekary.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 

adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba 

w Piekarach Śląskich 

ul. Bytomska 62 

Punkt kontaktowy: Sekretariat 

Osoba do kontaktów: Anna Jendruś-Lubera 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376150-2015:TEXT:PL:HTML#id1973121-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376150-2015:TEXT:PL:HTML#id1973122-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376150-2015:TEXT:PL:HTML#id1973123-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376150-2015:TEXT:PL:HTML#id1973124-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376150-2015:TEXT:PL:HTML#id1973125-VI.
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41-940 Piekary Śląskie 

POLSKA 

Tel.: +48 323934100 

E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 

Faks: +48 323934141 

Adres internetowy: http://www.urazowka.piekary.pl 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inna: SP ZOZ 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

Zdrowie 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 

Usługa sprzątania i obsługi pozamedycznej 2016. 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 

dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 

Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług: Ul.Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie. 

Kod NUTS PL22 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

Postępowania przetargowego jest: 

usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej w Samodzielnym Publicznym 

Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, 

41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska nr 62.Utrzymanie czystości obejmuje powierzchnie 

57895 m2+ okna nieotwieralne. Utrzymanie czystości obejmuje powierzchnie wewnątrz 

budynków i okna. 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

90900000 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 

II.1.8)Części 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 

mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl?subject=TED
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II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 

II.2.2)Informacje o opcjach 

II.2.3)Informacje o wznowieniach 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 

51 904 PLN. 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 

odpowiednich przepisów je regulujących: 
Zgodnie z siwz. 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie: 
Zgodnie z siwz. 

III.1.4)Inne szczególne warunki 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.2)Warunki udziału 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 

rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: V. Warunki 

udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) posiadają wiedzę i doświadczenie, 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.: 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunki stawiane przystępującym do przetargu. 

a) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 1 usługę utrzymania czystości w 

szpitalu na kwotę brutto co najmniej 2 000 000,00 zł (2 miliony zł), 

b) Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże: 

— iż dysponuje narzędziami oraz parkiem maszynowym w ilości minimalnej.: 

wózki serwisowe – 8 szt 

maszyna szorująco zbierająca samojezdna 1 sztuka, 

polerka 1 szt., 

szorowarka 1 szt., 

odkurzacze sucho mokro – 1 szt., 

urządzenie działające w systemie omni – 1 szt. 

— iż dysponuje osobami w ilości minimum 105 w tym 3 osobami personelu 



kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a w 

przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie. 

c) Warunek dotyczący sytuacji finansowej. 

— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł 

3. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z 

postanowieniami specyfikacji. 

4. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w specyfikacji skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy/odrzuceniem jego oferty. 

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

winien przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do specyfikacji); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez 

niego osobę/osoby, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, lub zaświadczenie, że przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonywania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakłady Ubezpieczeń Społecznych lub kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 

9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 

10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. 

2. W celu wskazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 



1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz cz. V pkt 2 niniejszej specyfikacji Wykonawca 

winien przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

specyfikacji); 

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; (załącznik nr 5 do specyfikacji) 

Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi utrzymania czystości lub 

sprzątania w szpitalach o nie mniejszej niż wymagana wartości zamówienia i przedstawienia 

ich w zakresie niezbędnym do wykazania warunków wiedzy i doświadczenia opisanego 

powyżej. 

Uwaga: 

a) dowodami, o których mowa powyżej – zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz 

231) – są: 

aa) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

składania ofert; 

ab) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie poświadczenia, o którym mowa w pkt aa); 

b) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa powyżej. 

3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami; 

5) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych 

przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości; 

6) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub 

robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym 

okresie; 

Uwaga: Wykonawca winien złożyć dokumenty wymienione w cz. VI pkt 1 i 2 specyfikacji 

we wskazanej kolejności. 

3. W celu wykazani braku podstaw do wykluczenia z postępowania w udzielenie Zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 26 2d ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca winien przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów lub informację, że nie należy do grupy kapitałowej. 

4. Dokumenty określone w pkt 1 i 2 winny być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 



Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r. poz 231), tj.: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub podmiotów są poświadczone za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podmioty albo osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, stosuje się § 4 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz 231) tj. zamiast dokumentów, o których 

mowa w: 

1) pkt 1 ppkt 2,3,4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiedni, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, ze uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

rat zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez 

niego osobę/osoby, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby, 

2) pkt 1 ppkt 5 i ppkt 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez 

niego osobę/osoby. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym odpowiednio w terminach określonych 

j.w. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

7. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych; o udzielenie 

zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy działający wspólnie (konsorcja, spółki cywilne, 

itp). 

Spółki cywilne: 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną: 

1) w braku odmiennych postanowień umowy spółki, wspólnicy winni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania spółki, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 



publicznych i przedłożyć je w treści oferty, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia winien złożyć każdy ze wspólników, chyba 

ze z treści umowy spółki lub udzielonego pełnomocnictwa wynika, że umocowany, 

upoważniony jest do złożenia wspomnianego oświadczenia w imieniu wszystkich 

wspólników i z jego treści wynikać będzie, że zostało złożone w ich imieniu, 

3) zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS lub KRUS, o których mowa w cz. VI pkt 1 

ppkt 3 i 4 specyfikacji winno dotyczyć spółki oraz każdego ze wspólników oddzielnie, 

4) pozostałe dokumenty, o których mowa w cz. VI pkt 2 ppkt 1)-7) traktowane będą jako 

złożone wspólnie i takiej będą podlegać ocenie. 

Konsorcjum: 

W przypadku składania oferty przez konsorcjum: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnicy winni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i przedłożyć je w treści oferty, 

2) każdy z konsorcjantów zobowiązany jest przedłożyć w ofercie dokumenty wymienione w 

cz. VI pkt 1 od ppkt 1) do ppkt 7) z wyłączeniem wadium, które wnoszone jest w imieniu 

konsorcjum. Dokumenty wymienione w cz. VI pkt 2 ppkt 1)-7) traktowane będą jako złożone 

wspólnie i takiej będą podlegać ocenie, 

3) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są najpóźniej przed podpisaniem umowy 

na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 

4) umowa, o której mowa wyżej winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel 

działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania w tym zakres obowiązków każdej ze 

stron oraz zasady odpowiedzialności i dokonywania pomiędzy nimi rozliczeń. 

Wszelka korespondencja prowadzone będzie wyłącznie z pełnomocnikiem spółki cywilnej 

lub konsorcjum. 

8. W celu potwierdzenia, iż dostawy spełniają wymagania zamawiającego do oferty należy 

załączyć: 

a) Strony katalogowe środków chemicznych, które Wykonawca będzie stosował wykonując 

zamówienie. 

b) Opisu urządzeń technicznych stosowanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia 

zapewnienia odpowiedniej jakości. 

c) Dla preparatów dezynfekcyjnych sklasyfikowanych, jako wyroby medyczne deklaracji 

zgodności, dla produktów biobójczych -pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub wpis do 

rejestru produktów biobójczych, dla produktów leczniczych – pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu produktu leczniczego. 

d) Zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego zgodność działań wykonawcy z 

normą ISO 9001 lub równoważną w zakresie usług porządkowo-czystościowych dla 

placówek służby zdrowia 

e) Wykazu środków chemicznych, które Wykonawca będzie stosował wykonując 

zamówienie. 

f) karty charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznego dla środków chemicznych, 

które Wykonawca będzie stosował zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach 

chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 roku ( Dz.U. Nr 11 z 2001r, poz. 84 z późn zm.). 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: V. Warunki 

udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej 



oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.: 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunki stawiane przystępującym do przetargu. 

c) Warunek dotyczący sytuacji finansowej. 

— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł 

3. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z 

postanowieniami specyfikacji. 

4. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w specyfikacji skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy/odrzuceniem jego oferty. 

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 

2. W celu wskazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz cz. V pkt 2 niniejszej specyfikacji Wykonawca 

winien przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

specyfikacji); 

3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Uwaga: Wykonawca winien złożyć dokumenty wymienione w cz. VI pkt 1 i 2 specyfikacji 

we wskazanej kolejności. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: V. Warunki udziału w 

postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.: 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunki stawiane przystępującym do przetargu. 

c) Warunek dotyczący sytuacji finansowej. 

— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł 

3. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z 

postanowieniami specyfikacji. 

4. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w specyfikacji skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy/odrzuceniem jego oferty. 

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) posiadają wiedzę i doświadczenie, 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 



oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.: 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunki stawiane przystępującym do przetargu. 

a) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 1 usługę utrzymania czystości w 

szpitalu na kwotę brutto co najmniej 2 000 000,00 zł (2 miliony zł), 

b) Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże: 

— iż dysponuje narzędziami oraz parkiem maszynowym w ilości minimalnej.: 

wózki serwisowe – 8 szt 

maszyna szorująco zbierająca samojezdna 1 sztuka, 

polerka 1 szt., 

szorowarka 1 szt., 

odkurzacze sucho mokro – 1 szt., 

urządzenie działające w systemie omni – 1 szt. 

— iż dysponuje osobami w ilości minimum 105 w tym 3 osobami personelu 

kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a w 

przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie. 

3. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z 

postanowieniami specyfikacji. 

4. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w specyfikacji skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy/odrzuceniem jego oferty. 

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 

2. W celu wskazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz cz. V pkt 2 niniejszej specyfikacji Wykonawca 

winien przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

specyfikacji); 

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; (załącznik nr 5 do specyfikacji) 

Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi utrzymania czystości lub 

sprzątania w szpitalach o nie mniejszej niż wymagana wartości zamówienia i przedstawienia 

ich w zakresie niezbędnym do wykazania warunków wiedzy i doświadczenia opisanego 

powyżej. 

Uwaga: 

a) dowodami, o których mowa powyżej – zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz 

231) – są: 

aa) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 



składania ofert; 

ab) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie poświadczenia, o którym mowa w pkt aa); 

b) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa powyżej. 

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami; 

5) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych 

przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości; 

6) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub 

robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym 

okresie; 

Uwaga: Wykonawca winien złożyć dokumenty wymienione w cz. VI pkt 1 i 2 specyfikacji 

we wskazanej kolejności. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) posiadają wiedzę i doświadczenie, 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.: 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Warunki stawiane przystępującym do przetargu. 

a) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 1 usługę utrzymania czystości w 

szpitalu na kwotę brutto co najmniej 2 000 000,00 zł (2 miliony zł), 

b) Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże: 

— iż dysponuje narzędziami oraz parkiem maszynowym w ilości minimalnej.: 

wózki serwisowe – 8 szt 

maszyna szorująco zbierająca samojezdna 1 sztuka, 

polerka 1 szt., 

szorowarka 1 szt., 

odkurzacze sucho mokro – 1 szt., 

urządzenie działające w systemie omni – 1 szt. 

— iż dysponuje osobami w ilości minimum 105 w tym 3 osobami personelu 

kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a w 

przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie. 

3. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z 

postanowieniami specyfikacji. 



4. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w specyfikacji skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy/odrzuceniem jego oferty. 

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 

odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 

lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone 

poniżej 

1. Cena. Waga 70 

2. Technologia świadczonych usług. Waga 30 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.3)Informacje administracyjne 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 

Szp.270-58/15 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

nie 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 

opisowego 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

30.11.2015 - 09:00 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 

kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 
polski. 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 

Data: 30.11.2015 - 11:00 



Miejscowość:  

41-940 Piekary Śląskie ul.Bytomska 62 – budynek administracji – biblioteka 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

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

VI.3)Informacje dodatkowe 

XVII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w 

ofercie tajność informacji w niej ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy dostrzeżone błędy 

mogłyby spowodować zmiany w opracowanej SIWZ, zamawiający może podjąć decyzję o 

przesunięciu termin składnia ofert. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

7. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania 

przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego. 

8. W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą 

językiem polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca. 

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości 

zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

ani zawarcia umowy ramowej. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. 

W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy względem treści oferty w następujących 

przypadkach i zakresie: 

— zmiany osób wykonujących, koordynujących i kierujących realizacją umowy, zarówno z 

ramienia Wykonawcy, jak i Zamawiającego, 

— w przypadku wystąpienia w umowie oraz jej załącznikach oczywistych omyłek pisarskich 

lub rachunkowych w przypadku ich wystąpienia, 

— zmiany środków chemicznych, sprzętów i materiałów na inne w przypadku zmiany przez 



producentów opakowań, zmiany/wycofania produktów i sprzętów jednak pod warunkiem 

zastąpienia ich nie gorszymi niż oferowane w ofercie, dopuszczonymi do użytku z daną 

powierzchnią i pod warunkiem zaakceptowania ich przez Zamawiającego, 

— zmiany planu higieny i harmonogramu działania w przypadku zastrzeżeń Sanepidu lub 

innych służb zewnętrznych i wewnętrznych. 

— zamawiający dopuszcza także zmianę umowy względem oferty polegającą na zmianie 

ceny w przypadku zmiany przepisów mających wpływ na wysokość ceny jednak w zakresie 

nie przekraczającym zmian wynikających z ww. przepisów. 

— w zakresie zmian osób wykonujących zamówienie w przypadku ich zmiany u 

Wykonawcy. 

— zmiany środków chemicznych, sprzętów i materiałów na inne nie gorsze niż 

dotychczasowe, dopuszczone do użytku z daną powierzchnią i pod warunkiem 

zaakceptowania ich przez Zamawiającego i zgodności z planem higieny. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul.Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 224587801 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

VI.4.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: . Uczestnikom przetargu 

przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art.179 – 198 Prawa zamówień publicznych 

(Dz. U.z 2010 nr 113 poz. 759 z późn zm.) 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

1. Zgodnie z art. 180 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej „Prezesem 

Izby” 

w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust.4 ustawy). 

4. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdz. 7 pkt.3 

niniejszej SIWZ (art. 180 ust.5 ustawy). 

5. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

http://www.uzp.gov.pl/


podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób; 

b) 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 Uni Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej; 

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) i b) 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. 

d) jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej – nie później niż w terminie: 

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie (art. 185 

ust.2 ustawy). 

7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie, w którym może uwzględnić w części 

lub całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. 

9. Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, uczestnik postępowania odwoławczego (tj. wykonawca, który zgłosił 

przystąpienie do postępowania odwoławczego), który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, może wnieść sprzeciw na ww. czynność Zamawiającego. Sprzeciw wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu (art. 186 ust.4 ustawy). 

10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby (art. 

189 ust.1 ustawy). 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 224587701 

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

19.10.2015 
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