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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435570-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 179-435570
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława
142 00
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jachowska
Tel.: +48 896490101/+48 896490159
E-mail: przetargi@umilawa.pl
Faks: +48 896492631
Kod NUTS: PL621
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.umilawa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej
Iława w okresie 1.1.2020 r. – 31.12.2022 r
Numer referencyjny: ZP.271.32.2019
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II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 1.1.2020 r. – 31.12.2022 r. zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)
dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §III SIWZ oraz
załączniku nr 8 do SIWZ

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 479 392.77 PLN

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: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Iława

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 1.1.2020 r. – 31.12.2022 r. zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)
dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława:
1) Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Iława, POLSKA
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, POLSKA
3) Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne, ul. Kasprowicza 3, 14-200 Iława, POLSKA
4) Przedszkole Miejskie nr 3, Kościuszki 22A, 14-200 Iława, POLSKA
5) Przedszkole Miejskie nr 4 im. „Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka”, ul. Dąbrowskiego 17b, 14-200 Iława,
POLSKA
6) Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Gen. Władysława Andersa 8a, 14-200 Iława, POLSKA
7) Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Wiejska 3, 14-200 Iława, POLSKA
8) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie, ul. Andersa 7, 14-202
Iława, POLSKA
9) Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie, ul. Niepodległości
11A, 14-200 Iława, POLSKA
10) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie, ul. M. Skłodowskiej Curie 31, 14-200 Iława,
POLSKA
11) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 2A, 14-200 Iława,
POLSKA
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12) Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie, ul. Wiejska 11,
14-202 Iława, POLSKA
13) Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława, POLSKA
14) Iławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława, POLSKA.
2. Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 1.1.2020 r. – 31.12.2022 r. wynosi 12
657,408 MWh.
3. Zamawiający informuje, że zawarte zostaną trzy odrębne umowy z następującymi podmiotami:
1) umowa nr 1 – z Gminą Miejską Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, POLSKA dla Zamawiającego i
podmiotów wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1-12 niniejszego paragrafu;
2) umowa nr 2 – z Iławskim Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława, POLSKA;
3) umowa nr 3 – z Miejską Biblioteką Publiczną, ul. Jagiellończyka 3,, 14-200 Iława, POLSKA;
4) Zamawiający informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą osobno pomiędzy wykonawcą a
wymienionymi wyżej podmiotami. Faktury za dostawę energii elektrycznej będą wystawiane i dostarczane
bezpośrednio tym podmiotom na adres ich siedziby. Dla Gminy Miejskiej Iława nabywcą i odbiorcą jest Gmina
Miejska Iława (NIP 744-166-00-83), natomiast dla podmiotów wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1-12 nabywcą
jest Gmina Miejska Iława a podmioty te są odbiorcami. Dla Iławskiego Centrum Kultury nabywcą i odbiorcą
jest Iławskie Centrum Kultury, a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie nabywcą i odbiorcą jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Iławie.
4. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Gmina Miejska
Iława jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania w imieniu podmiotów określonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr
8 do SIWZ), zawierający lokalizacje i opis punktów poboru energii elektrycznej oraz wzór umowy (załącznik
nr 7 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2
(pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
6. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
7. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 09300000Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-Elektryczność.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §III SIWZ oraz
załączniku nr 8 do SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, objętych zamówieniem
publicznym, rozpocznie się zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 8 do SIWZ oraz nie wcześniej
niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży lub umów kompleksowych energii
elektrycznej. Patrz §IV SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej Wykonawca
musi wykazać, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełniania
warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa
w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt 1 lit. a) SIWZ, złożonego
na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu musi
spełnić każdy z wykonawców.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12-23.
3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy
Pzp.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 ze zm.); zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3.2) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych,
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia,
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji
których te zdolności są wymagane,
5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia,
6) jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3)
SIWZ.
7) w celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
art.22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego
(oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty, z treści
którego musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
8) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy wraz z przewidywanymi zamiana zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ Wzór
umowy wraz załącznikami.

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: tak

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: 18/10/2019
Czas lokalny: 10:30

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)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200
Iława, POLSKA za pośrednictwem platformy zgodnie z informacją zawartą w SIWZ na Platformie https://
platformazakupowa.pl/pn/ilawa, Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa.
Okres dwumiesięczny, o którym mowa w sekcji IV.2.6) jest równy 60 dniom od dnia składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2022r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
A. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy przekazywać za pośrednictwem platformy https://
platformazakupowa.pl/pn/ilawa. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,nie później
niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
wpłynął do zamawiającego nie późnej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert tj. 30.9.2019 r.
B. W dniu składania ofert Wykonawcy składają:
1. formularz ofertowy na załączniku nr 1 do SIWZ;
2. aktualne na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia („JEDZ”), Jeżeli wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) w dniu składania ofert załącza:
a) zobowiązanie lub inne dokumenty innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
b) JEDZ;
3. pełnomocnictwa. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie musi zawierać oferta w §XI ust. 19 pkt 1-5 SIWZ.
C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - zostały
określone w §2 ust. 4, pkt 10 oraz §5 pkt 1-6, 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zwanego poniżej Rozporządzeniem oraz §VII ust. 8 SIWZ.
D. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej należy złożyć zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia oraz §VII ust. 10-12 SIWZ.
E. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 7.10.2019 r. do godz. 9:30
wysokości: 80 000,00 PLN. Szczegółowe wymogi dotyczące wadium zostały określone w §IX SIWZ.
F. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
G. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
H. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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I. Sposób złożenia JEDZ zawarto w SIWZ.
J. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem portalu platforma zakupowa
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa
K. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa wg opisu w SIWZ.
L. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
M. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
N. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - zawarta w §XXXIII SIWZ.
O. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
P. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia szczegółowe
informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionych na platformie zakupowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjęte
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
Przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zasady postępowania dotyczące wniesienia odwołania
oraz po jego wniesieniu, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

VI.5)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2019
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