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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400682-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2017/S 195-400682

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3
Iława
14-200
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Raczkowska
Tel.:  +48 896449803
E-mail: dzp@szpital.ilawa.pl 
Faks:  +48 896492425
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.ilawa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.ilawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie kompleksowej usługi specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji, segregacji i transportu surowców
wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania transportu wewnętrznego.
Numer referencyjny: 24/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90900000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:dzp@szpital.ilawa.pl
www.szpital.ilawa.pl
www.szpital.ilawa.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Usługa obejmuje:
a) specjalistyczne sprzątanie, całodobowe utrzymanie czystości oraz dezynfekcję w pomieszczeniach Szpitala o
łącznej powierzchni 15 098,73 m²,
b) segregację i transport surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych,
c) transport wewnętrzny i usługi pomocnicze w oddziałach Szpitala,
d) dostarczanie mydła, środków dezynfekcyjnych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków
na odpady medyczne i komunalne dla oddziałów szpitalnych, przychodni specjalistycznej i pomieszczeń
biurowych,

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: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława, Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Usługa obejmuje:
a) specjalistyczne sprzątanie, całodobowe utrzymanie czystości oraz dezynfekcję w pomieszczeniach Szpitala o
łącznej powierzchni 15 098,73 m²,
b) segregację i transport surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych,
c) transport wewnętrzny i usługi pomocnicze w oddziałach Szpitala,
d) dostarczanie mydła, środków dezynfekcyjnych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków
na odpady medyczne i komunalne dla oddziałów szpitalnych, przychodni specjalistycznej i pomieszczeń
biurowych,
Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem niniejszego zamówienia oraz
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do oceny i wyceny zakresu realizowanej usługi.
Z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do realizacji umowy przez
Wykonawcę Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych dodatkowych płatności. Koszt wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
2. Ogólne wymagania dotyczące usługi:
a) Oferta musi obejmować wykonanie wszystkich elementów usługi wymienionych w pkt 1.
b) Sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą
spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w
szczególności przepisów obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
c) Oferowane technologie i rozwiązania organizacyjne nie mogą pogarszać dotychczasowych standardów w
przedmiocie zamówienia stosowanych przez Zamawiającego określonych w zakresie usług i specyfikacji. W
tym celu Zamawiający żąda wykonania usługi przy użyciu systemu sprzątania typu „ mop jednego kontaktu”
charakteryzującego się:
— stosowaniem mopów i ściereczek syntetycznych, wykonanych z mikrowłókien wysokiej jakości, traktowanych
jako mopy i ściereczki jednego kontaktu,



Dz.U./S S195
11/10/2017
400682-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8

11/10/2017 S195
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 8

— mopy muszą być mocowane do stelaża, z uchwytem (przy mopie), który umożliwia zdejmowanie mopa bez
dotykania rękoma brudnej powierzchni mopa,
— zestawami do sprzątania, które powinny zawierać pojemniki z przykrywkami zawierające nasączone mopy i
ściereczki oraz uchwyty na worki na brudne mopy i ścierki.
d) Zamawiający wymaga aby świadczona przez Wykonawcę usługa była zgodna z procedurą sprzątania i
dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych stosowaną w szpitalu – załącznik nr 8.
e) Wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które będzie stosował Wykonawca muszą posiadać szerokie spektrum
działania (B,V,F,Tbc), spełniać wymogi ustawy z dnia 13.9.2002 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 242 ze zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie przywołanej ustawy, w tym ustawy
z dnia 6.9.2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2001 r., nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) oraz
ustawy z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.).
Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać, odpowiednio do
ich rodzaju, następujące dokumenty:
— karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
— wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych / zgłoszenie do
rejestru medycznego / pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
Powyższe środki winny być zatwierdzone przez Zamawiającego w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.
f) Wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 30.8.2002 r., o systemie
oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1645) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy
przywołanej ustawy.
g) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów
prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności
zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania z materiałem skażonym.
h) Przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach czynnych, przy
przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy szpitala.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Urządzenia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość realizacji usługi / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, zostanie wstępnie zweryfikowany na
podstawie przedłożonego wraz z oferta wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
1.Potwierdzające niepodleganie wykluczeniu:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4)Jeśli Wykonawca przewidział w ofercie korzystanie z podwykonawców przestawia również powyższe
dokumenty dotyczące tych podwykonawców.
5) Dokument KRS lub CEiDG
6)Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, ma swoją siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych powyżej składa:
6.1) 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.
6.2) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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 lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest potwierdzić, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną przynajmniej 500 000 PLN.
warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu:
1.) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000
PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi sprzątania w obiektach
służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN każda,
warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu:
Wykaz wykonanych lub wykonywanych 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, w
których Wykonawca wykonywał usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać, że
wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 1
000 000 PLN każda
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstała wskutek nie udostępnienia tych zasobów,
chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.2) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt. 3.1), nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
3.2.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
3.2.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuacje
finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w pkt. V.2b).
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4) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
5) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współprace z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa na 36 miesięcy, warunki realizacji umowy zawarte w SIWZ.

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: 16/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, sala
konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (tekst jednolity z 2007 r. nr 42
poz. 275 ze zm.)
3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego
BGŻ SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970 z adnotacją „Wadium – postępowanie nr 24/2017”.
Poręczenia i gwarancje zagranicznych banków, gwarancje zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych
powinny być potwierdzone przez polski bank.
4. Warunki zwrotu wadium lub jego utraty, stosownie do art. 46 ustawy.
Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu
składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
5. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później
niż przed upływem terminu składania ofert w budynku administracji I piętro Kancelaria. Kopię dokumentu,
należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 2)
6. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty,
natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy.
8. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert,
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 6), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,



Dz.U./S S195
11/10/2017
400682-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

11/10/2017 S195
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 8

d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. W przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017
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