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Polska-Piotrków Trybunalski: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
2021/S 032-080323
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 7712890034
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16A
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Jończyk
E-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Tel.: +48 447323122
Faks: +48 447323122
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpwl.bip.net.pl/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wspólnota samorządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: geodezja i kartografia

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

Nazwa:
Dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu
piotrkowskiego
Numer referencyjny: ZPWL.272.4.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki techniczne (dalej: „WT”)
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I – gmina Moszczenica – 15 etapów
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
72319000 Usługi dostarczania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
Część I – gmina Moszczenica – 15 etapów:
— etap 1 – obręb Baby,
— etap 2 – obręb Białkowice,
— etap 3 – obręb Gazomia nowa,
— etap 4 – obręb Gazomia stara,
— etap 5 – obręb Gajkowice,
— etap 6 – obręb Gościmowice I,
— etap 7 – obręb Gościmowice II,
— etap 8 – obręb Kiełczówka,
— etap 9 – obręb Kol. Raków,
— etap 10 – obręb Michałów,
— etap 11 – obręb Moszczenica,
— etap 12 – obręb Pomyków,
— etap 13 – obręb Raciborowice,
— etap 14 – obręb Raków Duży,
— etap 15 – obręb Wola Moszczenicka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Warunki techniczne (dalej: „WT”)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia znajdują się w
rozdziale 4 SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II – gmina Moszczenica – 15 etapów
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
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72319000 Usługi dostarczania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
Część II – gmina Moszczenica:
— etap 1 – obręb Daszówka,
— etap 2 – obręb Dąbrówka,
— etap 3 – obręb Imielnia,
— etap 4 – obręb Jarosty,
— etap 5 – obręb Karlin,
— etap 6 – obręb Kol. Podolin,
— etap 7 – obręb Kosów,
— etap 8 – obręb Lewkówka,
— etap 9 – obręb Podolin,
— etap 10 – obręb Pieńki Karlińskie,
— etap 11 – obręb Rękoraj Wieś,
— etap 12 – obręb Rękoraj Dobra,
— etap 13 – obręb Sierosław,
— etap 14 – obręb Srock Prywatny,
— etap 15 – obręb Srock Rządowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Warunki techniczne (dalej: „WT”)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia znajdują się w
rozdziale 4 SIWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część III – miasto Sulejów (21 obrębów)
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
72319000 Usługi dostarczania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
Część III – miasto Sulejów (21 obrębów):
— etap 1 – obręb 1,
— etap 2 – obręb 2,
— etap 3 – obręb 3,
— etap 4 – obręb 4,
— etap 5 – obręb 5,
— etap 6 – obręb 6,
— etap 7 – obręb 7,
— etap 8 – obręb 8,
— etap 9 – obręb 9,
— etap 10 – obręb 10,
— etap 11 – obręb 11,
— etap 12 – obręb 12,
— etap 13 – obręb 13,
— etap 14 – obręb 14,
— etap 15 – obręb 15,
— etap 16 – obręb 16,
— etap 17 – obręb 17,
— etap 18 – obręb 18,
— etap 19 – obręb 19,
— etap 20 – obręb 20,
— etap 21 – obręb 21.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Warunki techniczne (dalej: „WT”).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia znajdują się w
rozdziale 4 SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część IV – gmina Wola Krzysztoporska – 17 etapów
Część nr: 4
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
72319000 Usługi dostarczania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
Część IV – gmina Wola Krzysztoporska:
— etap 1 – obręb Budków,
— etap 2 – obręb Gomulin,
— etap 3 – obręb Kargał Las,
— etap 4 – obręb Kolonia Gomulin,
— etap 5 – obręb Kolonia Oprzężów,
— etap 6 – obręb Kolonia Woźniki,
— etap 7 – obręb Majków Duży,
— etap 8 – obręb Mzurki,
— etap 9 – obręb Oprzężów,
— etap 10 – obręb Piekarki,
— etap 11 – obręb Piekary,
— etap 12 – obręb Praca,
— etap 13 – obręb Rokszyce I,
— etap 14 – obręb Rokszyce II,
— etap 15 – obręb Stradzew,
— etap 16 – obręb Wola Rokszycka,
— etap 17 – obręb Woźniki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Warunki techniczne (dalej: „WT”)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia znajdują się w
rozdziale 4 SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część V – gmina Wola Krzysztoporska – 17 etapów
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
72319000 Usługi dostarczania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
Część V – gmina Wola Krzysztoporska:
— etap 1 – obręb Bujny,
— etap 2 – obręb Gąski,
— etap 3 – obręb Glina,
— etap 4 – obręb Jeżów,
— etap 5 – obręb Kacprów,
— etap 6 – obręb Kamienna,
— etap 7 – obręb Kozierogi,
— etap 8 – obręb Krężna,
— etap 9 – obręb Krzyżanów,
— etap 10 – obręb Laski,
— etap 11 – obręb Ludwików,
— etap 12 – obręb Mąkolice,
— etap 13 – obręb Piaski,
— etap 14 – obręb Siomki,
— etap 15 – obręb Władysławów,
— etap 16 – obręb Wola Krzysztoporska,
— etap 17 – obręb Wygoda.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Warunki techniczne (dalej: „WT”)
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia znajdują się w
rozdziale 4 SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VI – gmina Wola Krzysztoporska – 10 etapów oraz gmina Sulejów – 7 etapów
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354000 Usługi sporządzania map
71354300 Usługi badań katastralnych
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72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
72319000 Usługi dostarczania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72316000 Usługi analizy danych
72910000 Usługi archiwizacji komputerowej
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy
pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego.
Część VI – gmina Wola Krzysztoporska – 10 etapów:
— etap 1 – obręb Bogdanów,
— etap 2 – obręb Borowa,
— etap 3 – obręb Miłaków,
— etap 4 – obręb Moników,
— etap 5 – obręb Pawłów Dolny,
— etap 6 – obręb Pawłów Górny,
— etap 7 – obręb Parzniewice Duże,
— etap 8 – obręb Parzniewice Małe,
— etap 9 – obręb Parzniewiczki,
— etap 10 – obręb Poraj.
Gmina Sulejów – 7 etapów:
— etap 11 – obręb Barkowice,
— etap 12 – obręb Krzewiny,
— etap 13 – obręb Łazy Dąbrowa,
— etap 14 – obręb Kol. Łazy Dąbrowa,
— etap 15 – obręb Łęczno,
— etap 16 – obręb Podlubień,
— etap 17 – obręb Poniatów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Warunki techniczne (dalej: „WT”)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego programu
operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020, projekt pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Nr UDARPLD.07.01.02-10-0006/17-00.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje na temat terminu realizacji poszczególnych etapów zamówienia znajdują się w
rozdziale 4 SIWZ.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-344911

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Część I – gmina Moszczenica – 15 etapów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Część II – gmina Moszczenica – 15 etapów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:
Część III – miasto Sulejów (21 obrębów)
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:
Część IV – gmina Wola Krzysztoporska – 17 etapów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:
Część V – gmina Wola Krzysztoporska – 17 etapów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:
Część VI – gmina Wola Krzysztoporska – 10 etapów oraz gmina Sulejów – 7 etapów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wzór – Zał. nr 4 do SIWZ).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
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dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
2.1. pkt III.1.1 ppkt 6.1 lit. a ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. pkt III.1.1 ppkt 6.1 lit. b ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów ich wystawienia.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.1 ppkt
6.1 lit. a ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem
terminów ich wystawienia.
4. Szczegółowe informacje dot. oświadczeń i dokumentów jakie musi przedstawić Wykonawca oraz sposobu i
formy ich złożenia, jak również sposobu przygotowania oferty, znajdują się odpowiednio w roz. 6, 7 i 10 SIWZ.
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku
wniesienia wadium oraz jego wysokości dla poszczególnych części zamówienia zawiera roz. 8 SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 24587801
Faks: +48 24587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2021

16/02/2021
S32
https://ted.europa.eu/TED

14 / 14

14 / 14

