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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot

wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Piotrkowska 104

Miejscowość: Łodź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 90-926

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień

Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks.

Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź tel.: +48 (42) 638-48-88, Waldemar Seliga,

Agnieszka Balcerak

E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl

Tel.: +48 42638-48-88

Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/uml

Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uml

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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego

na Olechowie-Janowie

Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.89.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Partnera Prywatnego

do realizacji Przedsięwziecia pod nazwą „Zaprojektowanie, wybudowanie i

eksploatacja Ośrodka SPrzedmiotem Przedsięwzięcia objętego niniejszym

postępowaniem pn. “Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka

Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie” jest w szczególności:

- zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu ośrodka sportowo –

rekreacyjnego w zakresie i z funkcjami określonymi w postępowaniu;

- zaprojektowanie, zagospodarowanie i eksploatacja terenu przylegającego do

budynków o zakresie funkcjach określonych w postępowaniu;

- zaprojektowanie i wybudowanie układu dróg dojazdowych niezbędnych dla

prawidłowej obsługi wymienionych wyżej obiektów;

- włączenie inwestycji do istniejącego układu drogowego

- sfinansowanie ww. zadań inwestycyjnych.

Uszczegółowienie wskazanego powyżej przedmiotu Przedsięwzięcia będzie

przedmiotem negocjacji i zostanie zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 33 lat od daty zawarcia umowy. Na

podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał zatrudnienia przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz.

1320). Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób

weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych

osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostanie określony we wzorze umowy

po przeprowadzeniu negocjacji w trybie dialogu konkurencyjnego. KRYTERIA

SELEKCJI Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniająʛ kryteria kwalifikacji oraz nie

podlegająʛ wykluczeniu z postępowania, będzie mniejsza niżɺ 5, Zamawiający

zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców spełniających te

warunki bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej Wniosków.Jeżeli liczba

Wykonawców, którzy spełniająʛ kryteria kwalifikacji oraz nie podlegająʛ wykluczeniu

z postępowania będzie większa niż 5, wówczas Zamawiający zaprosi do udziału w
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

postępowaniu 5 Wykonawców, którzy spełniająʛ kryteria selekcji oraz nie podlegająʛ

wykluczeniu z postępowania i którzy uzyskają największą liczbę punktów,

obliczonych w sposób określony poniżej: Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty

za wykonanie usług, powyżej progu minimalnego określonego w Kryteriach

Kwalifikacji: 2 punkty za każdąʛ usługę zrealizowaną (zakończoną) należycie w

okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, której przedmiotem było co

najmniej zaprojektowanie budynku przeznaczonego na potrzeby sportu z funkcją

pływalni (w budynku musiał znajdować się basen pływacki o wymiarach min. 25x

min.16m) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2. Z tym

zastrzeżeniem, że w przypadku wskazania więcej niż 5 takich usług Wykonawca

otrzyma maksymalnie 10 punktów.- 2 punkty za każdąʛ usługę wykonaną lub

wykonywaną należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania

Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w

ramach jednej umowy świadczył/świadczy usługę w zakresie zarządzania

budynkiem przeznaczonym na potrzeby sportu o łącznej powierzchni użytkowej

nie mniejszej niż 3 000 m2, przez okres co najmniej 18 kolejnych

miesięcy.Podmiot Publiczny wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę

zaproszonego do składania ofert (na etapie składania ofert). Postępowanie jest

prowadzone w języku polskim. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne

wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie

zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie

zawarte w Formularzu Wniosku (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są

wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Okres w miesiącach: 396

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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek zawartych w art. 108 ust. 1 ust

Pzp, w związku z art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z d. 8.04.22 r. w

sprawie zmiany rozp. (UE) nr 833/2014 dot środków ograniczających w zw z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podst art. 7 ust. 1 ust

z dn 13.04.22r.(...)w zak. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...)

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 60 000 000,00

PLN.

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub

wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający, jako kurs

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez

Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs

waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę Kryteriów Kwalifikacji i

Kryteriów Selekcji, Zamawiający żąda następujących dokumentów: informacji

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów o których mowa

w pkt. 10.2.4.1 Instrukcji, wykonawca składa inny dokument, który w

wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji

finansowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki zdolności technicznej (pkt. zgodnie z Instrukcja)

8.1.4.1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym

okresie – jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa budynku

użyteczności publicznej lub zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości

brutto nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł

8.1.4.2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem

terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,

w tym okresie - jedną usługę, której przedmiotem było co najmniej

zaprojektowanie budynku przeznaczonego na potrzeby sportu z funkcją pływalni

(w budynku musiał znajdować się basen pływacki o wymiarach min. 25xmin. 16m)

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2.

8.1.4.3 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie:

w ramach jednej umowy usługę w zakresie zarządzania nieruchomością, na której

znajduje się budynek użyteczności publicznej lub zespół budynków użyteczności

publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 4 500 m2, przez okres co

najmniej

18 kolejnych miesięcy.

Uwagi:

1. Dopuszcza się, aby Wykonawca wskazał to samo zamówienie w celu

potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego
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w pkt 8.1.4.1 i 8.1.4.2 o którym mowa powyżej, jeżeli zamówienie to obejmowało

zarówno usługę jak i robotę budowlną.

2. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub

wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający, jako kurs

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez

Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs

waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

3. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy

zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres każdego

zamówienia, o którym mowa powyżej.

4. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu/umowy

realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na

doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i

konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega

możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i

konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów

np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych

przez Wykonawcę faktur.

5. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac

bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.

6. Przez „budynek użyteczności publicznej” rozumie się budynki zgodnie z

definicją zawartą w § 3 pkt. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

7. Pod pojęciami: budowy - Zamawiający rozumie działania zgodne z definicjami

zawartymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021

r.poz. 2351 ze zm.).

8. Powierzchnia użytkowa rozumiana jest jako powierzchnia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę Kryteriów Kwalifikacji i

Kryteriów Selekcji, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Wykazu robót budowlanych (wg wzoru - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są:

referencje;

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty

budowlane zostały wykonane;

a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Uwagi

1) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót

budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym

mowa w pkt. 10.2.4.2 Instrukcji dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu

Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w

którym upływa termin składania wniosków.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

10.2.4.3 Wykazu usług (Załącznik nr 5A i 5B do Ogłoszenia) wykonanych, a w

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w

okresie ostatnich 10 lat przed upywem składania wniosków,

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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są:

referencje;

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są

wykonywane;

a jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

z przyczyn niezależnych od niego – oświadczenie Wykonawcy.

Uwagi

1) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciagłych nadal wykonywanych,

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu

składania Wniosków.

2) Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w

którym upływa termin składania wniosków

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy będą etapem negocjacji. Podmiot Publiczny dokona

wyboru najkorzystniej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: Opłata Podmiotu Publicznego,

Kryterium 2: Podział zadań i ryzyk w umowie pomiędzy Podmiotem Publicznym i

Partnerem Prywatnym.

określenie opisu sposobu oceny ofert w ramach ww. kryteriów oceny ofert i

określenie wag (znaczenia) kryteriów, zasady składania, uzupełniania i poprawiania

a także wyjaśniania treści ofert nastąpi w Dokumentach Przedmiotu Partnerstwa na

etapie zaproszenia do składania ofert.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 05/08/2022

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

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę Kryteriów Kwalifikacji i

Kryteriów Selekcji, Zamawiający żąda następujących dokumentówW celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących

dokumentów:Oświadczenie w zakresie ogólnounijnych sankcji nałożonych na

rosyjskich Wykonawców oraz Ustawy Sankcyjnej – Załącznik nr 6 do

Ogłoszenia.Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia z art. 5k

rozporządzenia 833/20214 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 w

stosunku do podwykonawców (niebędących podmiotami udostepniającymi zasoby

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp), na których przypada ponad 10%

wartości zamówienia i w tym zakresie żąda złożenia przez Wykonawcę

oświadczenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębny Wniosek o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niezależnie

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8

do Ogłoszenia) - Wykonawca składa w terminie 10 dni od dnia przekazania przez

Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy

Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

o której mowa w pkt 10.2.5.3 Instrukcji – składa informację z odpowiedniego

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o

którym mowa w pkt 10.2.5.3 Instrukcji. Dokument powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.Zamawiający przed wyborem

najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: oświadczenia

wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ i oświadczeniu Wykonawcy,

o którym mowa w pkt. 10.2.5.1 Instrukcji, w zakresie podstaw wykluczenia z

postępowania określonych w:- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,- art. 108 ust. 1

pkt 4 ustawy Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, - art. 5k

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, - art. 7 ustawy sankcyjnej.Wykonawca

wraz z Wnioskiem zobowiązany jest złożyć, w celu potwierdzenia, że nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:aktualne na dzień

składania Wniosków oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z

postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) Wykonawca może

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
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prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 424587801

Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 424587801

Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W postępowaniu odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy Pzp

czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym

na projektowane postanowienie umowy; zaniechanie czynności w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie

ustawy Pzp; .Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało

ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem

tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie

odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Odwołanie wnosi się w

przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:1.

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej; 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja

została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 38.7.1 SWZ. Odwołanie

wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których

wartość jest równa albo przekracza progi unijne. Odwołanie w przypadkach innych

niż określone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ 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, w
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przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie

później niż w terminie: 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2.6 miesięcy od dnia zawarcia

umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Pisma w postępowaniu

odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w

postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia

podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem

operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej

wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 424587801

Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/07/2022
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