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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

 
DLA 

 
 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia poniżej 207.000 euro 

 
ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej w treści niniejszej SIWZ, PZP 

 
 
którego przedmiotem jest: 

 

 
„Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania  

odpadów medycznych” 
 
 
 
 

 Zatwierdzono: ……………………………………….. 
 
 

 
 
 
                                                                                                         

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Trzebnica, dnia 05.02.2016 r. 
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1. Informacja o Zamawiającym 

1.1. Zamawiającym jest Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 155-100 Trzebnica. 

1.2. Adres strony internetowej: http://www.szpital-trzebnica.pl. 

1.3. Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-trzebnica.pl. 

 
2. Tryb udzielenie zamówienia 

2.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 PZP. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na 

potrzeby Szpitala, o niżej wymienionych kodach:   

3.1.1. 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania, 

3.1.2. 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do 

których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 

3.1.3. 18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 

3.1.4. 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone, 

3.1.5. 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki / z wyłączeniem 18 01 03/, 

3.1.6. 18 01 09* - leki inne niż wymienione w  18 01 08. 

3.2. Szacunkowa ilość odpadów medycznych: 

Kod Ilość kg na 12 m-cy 

18 01 02
*
 732 

18 01 03
*
 61247 

18 01 06* 10 

15 01 10* 200 

18 01 01 200 

18 01 09* 5 

Szacunkowa łączna ilość 
odpadów na okres 12 m-cy: 62 394 kg 

 

3.3. Zamawiający będzie składował odpady w workach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 

lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 

(Dz.U.2010.139.940): 

3.3.1. koloru czerwonego - odpady medyczne zakaźne, 

3.3.2. koloru żółtego - odpady medyczne specjalne, 

3.3.3. koloru niebieskiego - odpady medyczne pozostałe. 

http://www.szpital-trzebnica.pl/
mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
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3.4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z miejsca ich składowania tj. z magazynu odpadów 

medycznych znajdującego się w budynku Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej  w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55. 

3.5. Odbiór odpadów odbywać się będzie pojazdem Wykonawcy z zalegalizowaną wagą w godz. od 7.00 do 

9.00 nie mniej niż 2 razy w tygodniu (wtorki, piątki) i nie więcej niż 3 razy w tygodniu  (poniedziałki, środy, 

piątki). Do obowiązków Wykonawcy należy ważenie odpadów (własną zalegalizowaną wagą) w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3.6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90524000-6 - usługi w zakresie odpadów 

medycznych. 

3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia, jednak nie 

więcej niż o 10% wartości umowy. 

3.8. Umożliwia się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w celu pozyskania 

wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia 

przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

4. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna  

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

5.  Zamówienia uzupełniające 

5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej  

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin realizacji zamówienia 

7.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków  

8.1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualne zezwolenie lub zezwolenia 

wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.) 

na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 15 01 10*,  18 01 01, 18 01 09*, 
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8.1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

co najmniej jedną (1) usługę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy, 

polegającą na trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy usłudze odbioru, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, o półrocznej wartości nie mniejszej 

niż 50.000,00 zł brutto, 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunku udziału w tym zakresie, 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

niższą niż 100.000,00 zł. 

8.2. Oprócz warunków wskazanych w pkt 8.1 SIWZ, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 

8.3. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 8.1 SIWZ oraz warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 24 ust. 1 PZP zostanie dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia. 

 

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu   

9.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP 

- do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 

9.1.2. Aktualne zezwolenie lub zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.) na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 15 01 10*,                

18 01 01, 18 01 09*, 

9.1.3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych usług, w okresie ostatnich trzech (3) 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 usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór druku 

wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 8.1.2 SIWZ. 
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Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej usług wskazanych w pkt 8.1.2. 

SIWZ. 

9.1.3.1. Dowodami są: 

9.1.3.1.1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

okresowych lub ciągłych postanowienie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

9.1.3.1.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa powyżej. 

9.1.3.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania 

dowodów, o których mowa powyżej w pkt 9.1.3 i 9.1.3.1 SIWZ. 

9.1.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia (dotyczy warunku udziału określonego w pkt 8.1.4 SIWZ). Do oferty 

należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści 

dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia 

przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela), 

9.2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 9.1.3 i 9.1.4 SIWZ, wyrażone będą w innej 

walucie niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w 

którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie 

opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli 

kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

9.3. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b PZP, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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9.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 9.5 SIWZ. 

9.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP - do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

9.5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - wzór druku oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ,  

9.5.2. 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.6. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5) PZP - Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - 

wykorzystując wzór załącznika nr 5 lub 6 do SIWZ.  

9.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast:  

9.7.1. dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, 

że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

niniejszy dokument lub dokumenty winien być aktualny na dzień składania ofert, 

9.7.2. dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.2 SIWZ, składa dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, niniejszy dokument winien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2 SIWZ, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. Niniejsze dokumenty 

winny być wystawione odpowiednio w terminie wskazanym w pkt 9.7.2. SIWZ. 



 
Nr postępowania: ZP/3/2016 

 

 
strona 7 z 17 

 

9.9. Stosownie do § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie 

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

mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych 

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe 

tłumaczenie. 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

10.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 

24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 

Pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 

10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do załączenia 

do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.2 SIWZ. 

10.4. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. 

10.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę (np. konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

 

11. Wadium 

11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

12.1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty 

13.1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

13.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej. 
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13.1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

13.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

13.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez 

osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

13.1.5. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać 

wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i dołączone 

do oferty. 

13.1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy. 

13.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści 

art. 93 ust. 4 PZP. 

13.2. Forma oferty: 

13.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

13.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie. 

13.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom 

załączonym do SIWZ. 

13.2.4. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

13.2.5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez 

osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione / upoważnione są dwie 

lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

13.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

13.2.7. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
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form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wchodzące w skład oferty mogą być 

przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

13.2.7.1. 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 PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

13.3. Na zawartość oferty składa się: 

13.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 

do SIWZ, 

13.3.2. Wypełnione i podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ, 

13.3.3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 

13.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego, 

13.3.5. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 

stron wchodzących w skład oferty. 

13.4. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.1503 t.j.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

 

14. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SIWZ oraz informacje o przekazywaniu oświadczeń  

i dokumentów 
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14.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane z treścią SIWZ, jednak nie później niż 

na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu do składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (http://www.szpital-

trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi). 

14.2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

14.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (http://www.szpital-

trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi). 

14.4. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

14.5. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub 

za pomocą poczty elektronicznej. 

14.6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania: 

14.6.1. pisemnie na adres: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 155-100 

Trzebnica 

14.6.2. pocztą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-trzebnica.pl 

14.7. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą poczty 

elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

14.8. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów 

lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy 

przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą. 

 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

15.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Sajewicz - 

Kierownik ds. zamówień publicznych, e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl. 

 

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 

53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16.02.2016r. 

do godziny 10:00. 

16.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
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16.3. Kopertę (paczkę) z ofertą należy oznaczyć numerem postępowania (Nr postępowania: ZP/3/2016). 

16.4. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Przetarg nieograniczony - ZP/3/2016 - Wykonanie usługi 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych - nie otwierać przed dniem 16.02.2016 r. 

godz. 10:30”. 

16.5. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

16.6. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 

 

17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

17.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 

ofert. 

17.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 

„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

17.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert 

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. 

Prusicka 53-55, 155-100 Trzebnica, w Sali Audiowizualnej (4 piętro), w dniu 16.02.2016 r. o godzinie 

10:00. 

 

19. Tryb otwarcia ofert  

19.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

19.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

19.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

19.4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

19.4.1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających oferty, 

19.4.2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
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19.4.3. informacje dotyczące ceny oraz inne informacje zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana. 

19.5. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

18 01 06 

 

20.  Zwrot oferty bez otwierania 

20.1. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 

 

21. Termin związania ofertą 

21.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

21.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

21.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni.  

 

22. Opis sposobu obliczenia ceny 

22.1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z terminową realizacją 

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

22.2. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania będą określone w złotych polskich (PLN), 

a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

22.3. Cena oferty powinna być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku. Za cenę oferty przyjmuje 

się cenę brutto podaną przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

W cenie oferty należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert. 

22.4. Cenę oferty wyszczególnioną w Formularzu ofertowym należy obliczyć na podstawie tabeli 

wyszczególnionej w pkt 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

22.5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość bez kwoty podatku 

za usługę objętą przedmiotem zamówienia - wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym. 

Brak wskazania powyższej informacji w treści załącznika nr 1 do SIWZ będzie jednoznaczny z brakiem 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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22.6. Cena oferty jak również cena jednostkowa za usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażone mają być 

w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena jednostkowa wskazana w kol. 03 Formularza 

ofertowego obowiązują w całym okresie rozliczeniowym. 

 

23. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

23.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

23.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania, 

23.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

23.2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:  

23.2.1. Kryterium nr 1: Cena - 95% 

23.2.2. Kryterium nr 2: Częstotliwość odbioru odpadów - 5%  

23.3. Zasady oceny kryteriów  – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji. 

23.3.1. Kryterium nr 1: Cena (z podatkiem VAT) – według następującego wzoru: 

          

                                             najniższa zaoferowana cena  

Ilość punktów  =                       x waga kryterium 
                                                   cena zaoferowana w badanej ofercie  
 

23.3.2. Kryterium nr 2: Częstotliwość odbioru odpadów – według następujących zasad:  

Odbiór odpadów 2 razy w tygodniu 
(wtorki, piątki  

w godz. 7.00-9.00)   
0,00 pkt 

Odbiór odpadów 3 razy w tygodniu 
(poniedziałki, środy, piątki  

w godz. 7.00-9.00)   
5,00 pkt 

 

23.3.2.1. Zgodnie z powyższą tabelą oferty z częstotliwością 3 razy w tygodniu otrzymają 5,00 

punktów, pozostałe oferty z częstotliwością 2 razy w tygodniu otrzymają 0,00 punkt. 

23.3.2.2. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje częstotliwość 3 razy w tygodniu otrzyma 

maksymalną ilość 5,00 punktów.  

23.3.2.3. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje częstotliwość 1 lub 4 lub 5 lub więcej razy w 

tygodniu oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP. 

23.3.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

23.3.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 + Kryterium 

nr 2) najwyższą liczbę punktów. 

 

24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
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24.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. 

otrzyma największą łączną ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 23 SIWZ. 

24.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

24.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

24.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

24.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

24.2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

24.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 

w pkt 24.2.1 SIWZ również na swojej stronie internetowej (http://www.szpital-

trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi). 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  

25.1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie 

dokumentu) dokumentu OC, o którym mowa w §7 wzoru umowy. 

25.2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

25.3. Brak przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 25.1÷25.2 SIWZ w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

 

26. Umowa  

26.1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

26.2. Przyjmuje się, że zapisy załącznika nr 2 do SIWZ nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostały 

zaakceptowane przez Wykonawcę. 

 

http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

27.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

28. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

28.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych 

„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz 

skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

28.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec 

Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 PZP. 

28.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa zamówień publicznych czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 

zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

28.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

28.4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

28.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

28.4.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

28.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

28.6. 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 pkt 14.5 SIWZ. 

28.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

PZP. 

28.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności. 
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28.9. Na czynności, o których mowa w pkt 28.8 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 28.4 SIWZ. 

28.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP 

(faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

28.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej. 

28.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 28.10 i pkt 28.11 SIWZ wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

28.13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, 

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

28.14. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 PZP. 

28.15. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli PZP nie stanowi inaczej.  

28.16. W postępowaniu mają także zastosowanie następujące przepisy wykonawcze dotyczące odwołań:  

28.16.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U.2014.964 t.j.), 

28.16.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238).  

28.17. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. 

28.18. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 

dołącza się do odwołania. 

28.19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

28.20. 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 PZP nie stanowią 

inaczej. 

28.21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2012.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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28.22. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

 

 

29. Podwykonawstwo 

29.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 

29.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym. 

 

30. Wykaz załączników  

30.1. Formularz ofertowy - wzór druku stanowi załącznik nr 1, 

30.2. Wzór umowy - załącznik nr 2, 

30.3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP - wzór druku stanowi 

załącznik nr 3, 

30.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - wzór druku stanowi załącznik nr 4, 

30.5. Informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór druku stanowi załącznik nr 5, 

30.6. Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - wzór druku stanowi załącznik nr 6, 

30.7. Wykaz usług - wzór druku stanowi załącznik nr 7. 

 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 

wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


