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    Znak sprawy: Przetarg 1/ochrona radiologiczna/2018 

                                                          

 

ZATWIERDZAM  

 

 

 

 

 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH  

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE (dalej: ZUOP) 

05 – 400 Otwock - Świerk 

ul. Andrzeja Sołtana 7 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku 

- Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w 

Różanie w 2018 roku. 

  (wykonywanie monitoringu, pomiarów oraz prowadzenie kontroli) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp. 
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1. Informacje ogólne  

 

1. Dane Zamawiającego:    

Pełna nazwa 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - 
Przedsiębiorstwo Państwowe 

Adres siedziby 
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock,  
woj. mazowieckie 

NIP 532-17-93-099 

REGON 017471611 

KRS 0000089814 

Rodzaj Zamawiającego Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej 

Adres strony internetowej www.zuop.pl 

 

2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji. 

Ryzyko spełnienia wymagań SIWZ ponosi wyłącznie Wykonawca. Oferta niezgodna z wymaganiami 

SIWZ zostanie odrzucona. 

3. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty oraz 

załączniki zawarte w SIWZ, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W 

przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy, spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

8. Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.  

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

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  
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2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących bezpieczeństwa jądrowego  

i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej 

Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2018 roku, w szczególności:  

1) Monitoring i ochrona radiologiczna na terenie obiektów ZUOP w Otwocku – Świerku,  

2) Prowadzenie pomiarów i oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego personelu ZUOP, 

3) Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej, 

4) Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP – Różan, 

5) Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP – Różan, 

6) Przygotowanie sprawozdań.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do siwz. 

3. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w otoczeniu i na terenie Krajowego 

Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz obiektów ZUOP w Otwocku – 

Świerku, które są  zakwalifikowane jako tereny nadzorowane i kontrolowane, w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 576, 935. z póżn. zm.).   

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń – grudzień 2018 rok (12 miesięcy). 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

90721000-7 
6. Warunki płatności   

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zostanie zawarte w umowie z Wykonawcą na 

podstawie oferty.  

Rozliczanie za świadczoną wykonywanie usługi w ramach umowy następować będzie na podstawie 

faktury wystawianej przez Wykonawcę, dotyczącej każdego miesiąca wykonywania usługi. Kwota 

wynagrodzenia za dany miesiąc będzie proporcjonalna do ogólnego wynagrodzenia rocznego (1/12 

ogólnej ceny ofertowej brutto wskazanej w ofercie), z zastrzeżeniem wykonania pełnego zakresu 

usług w danym miesiącu. Podstawą zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, jest w każdym 

przypadku zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w  

załączniku nr 1 pkt. 6. 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski (PLN). 

7. Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 

8. Wykonawcy związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na 

stronie internetowej Zamawiającego (www.zuop.pl/zamówieniapubliczne) przed upływem terminu 

składania ofert.  

http://www.zuop.pl/zamówieniapubliczne
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3. Podmioty uprawnione do składania ofert  

 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (stosowny dokument należy dołączyć do oferty). Zaleca się, aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Oferta musi być 

podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 

umowy w całości przez jednego Wykonawcę lub od wszystkich Wykonawców łącznie lub każdego 

z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie pomiędzy Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.  

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy 

regulującej współpracę Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców powinna być 

przedłożona przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega zakaz zmian w 

umowie regulującej  współpracę Wykonawców bez jego zgody, szczególnie w zakresie dotyczącym 

zasad dokonywania rozliczeń, w tym nazwy banku i numeru rachunku, na który dokonywane będą 

płatności z tytułu realizacji zamówienia.  

Nie dopuszcza się składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia umowy przedwstępnej lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym (które 

miałyby regulować współpracę Wykonawców w przyszłości). 

5. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania.  

6. Warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia powinni spełniać zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt. 4.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia  
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1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 

pkt.1, 2, 4 ustawy Pzp), 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ.   

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej, 

określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 

3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 2 lit. a), jeżeli wykaże, że: 

a) posiada: 

 akredytację na wykonywanie kalibracji aparatury dozymetrycznej, 

 akredytację na pomiary skażeń wewnętrznych. 

b) prowadzi placówkę prowadząca pomiary skażeń promieniotwórczych, o której mowa w art. 72 

ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 ze 

zm.) 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia Wykonawcy mogą spełnić warunek łącznie. Weryfikacja będzie prowadzona na 

podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez podmiot składający ofertę. 

4. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2 lit. b). 

5. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 

2.lit. c), jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 3 usługi o podobnym 

charakterze jak przedmiot zamówienia (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 100 000 

zł brutto; oraz wykażą, że zostały one wykonane należycie (poświadczenia, referencje  lub 

protokoły zdawczo – odbiorcze potwierdzające wykonanie usługi)  
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Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie mogą powyższego 

warunku spełnić łącznie, w takim przypadku co najmniej jeden z podmiotów musi wykazać się 

spełnieniem warunku określonego powyżej w pełnym zakresie. Zamawiający zastrzega, iż 

udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w powyższym zakresie przez 

podmiot trzeci, musi być związane z wykonywaniem usług.   

Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez 

podmiot składający ofertę.   

b) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne 

przeprowadzenie badań i pomiarów   

Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia podmiotu składającego ofertę. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, powyższy warunek może być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.  

Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia wykonawcy.   

6. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

7. 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.  

8. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp. 

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

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 

art. 22a ust. 1 Pzp. 

11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a 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 może 

żądać dokumentów, które określają 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 udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

12. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w V siwz w odpowiednim zakresie.  

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (procedura 

odwrócona, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp) określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania 

braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 2 do 

SIWZ), następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4  Ustawy Pzp - wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ , 

b) oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp określone w pkt 5 SIWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ , 

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 B do SIWZ , 
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Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w 

oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca musi w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt.  23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ - „Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. 

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) w/w dokumenty musi 

złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni (procedura odwrócona, o 

której mowa w art. 24aa ustawy Pzp), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz ust. 3 Ustawy Pzp, tj.: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile 

nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 

c) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego, 

d) kopie świadectwa akredytacji na wykonywanie kalibracji aparatury dozymetrycznej, 

e) kopie świadectwa akredytacji na pomiary skażeń wewnętrznych, 

f) wykaz zrealizowanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 wraz z dowodami potwierdzającymi, że 

usługi zostały wykonane, 

g) wykaz posiadanych narzędzi pomiarowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 

5 do siwz,  
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h) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku 

nr 5 A do siwz, 

i) oświadczenie Wykonawcy na temat jego kwalifikacji zawodowych tzn. wpisu Wykonawcy do 

wykazu placówek specjalistycznych zawartych w załączniku nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i 

placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 5 do siwz,  

Uwaga:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej): 

 dokumenty wskazane w lit. a – c, f, h zobowiązany jest złoży każdy z Wykonawców we 

własnym imieniu,  

 dokumenty wskazane w lit. d, e, g, i Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

4. Informacje dla wykonawców zagranicznych 

W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 lit. a musi złożyć dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji i nie ogłoszono upadłości.   

Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przez upływem terminu 

składania ofert.  

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 – 

wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający uwzględni 

zasady przewidziane w e-Certis - systemie informacyjnym umożliwiającym identyfikację  

certyfikatów i zaświadczeń w kraju Wykonawcy.  
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6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów  

 

1. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:  

a) Ofertę oraz dokumenty określone w Rozdziale 5 pkt 1 lit. a i b, pkt. 3 lit. b, c należy składać 

wyłącznie w oryginale formie pisemnej,  

b) Inne dokumenty (niż wskazane w lit. a), o których mowa w rozdziale V mogą być złożone w 

formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Jeżeli 

dokument składany w formie kserokopii składa się z więcej niż 1 strony, każda ze stron musi być 

potwierdzona za zgodność z oryginałem,  

c) poprzez wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów 

za zgodność z oryginałem, należy rozumieć, iż oświadczenia i dokumenty te powinny być 

opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa,  

d) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,    

e) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, 

f) podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (podpis wraz z pieczątką z imieniem i nazwiskiem 

osoby podpisującej), 

g) pełnomocnictwa, należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Tomasz Kaler – Specjalista ds. zamówień publicznych 

e-mail: przetargi@zuop.pl;  

numer faxu: 22 718 02 57  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach 

określonych w art. 38 ustawy PZP.  

5. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania 

zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.zuop.pl/przetargi. 

6. Godziny pracy Zamawiającego:  

poniedziałek – wtorek 8:00-15:45,  

środa – piątek 8:00-14:30,  

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona 

będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. 

9. Każdą zmianę SIWZ Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej. Jeżeli zmiana 

treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym na stronie internetowej.  

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

13. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  

poprawek, 
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 

O wniesionych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. Jeżeli cenę za całość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano cenę słownie. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

9. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. 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.  

 

 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w innym języku.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.   

6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie 

błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej 

treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i 

zamieszczenie daty dokonania poprawki przez Wykonawcę .  
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9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem 

terminu otwarcia ofert. 

10. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie  

usługi dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów 

ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska 

Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2018 roku 

(wykonywanie monitoringu, pomiarów oraz prowadzenie kontroli) 

oznaczenie sprawy: Przetarg 1/ ochrona radiologiczna/2018. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 17.01.2018 r. do godz. 12 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

wykonanie usługi dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego 

Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2018 roku 

(wykonywanie monitoringu, pomiarów oraz prowadzenie kontroli) 

oznaczenie sprawy: Przetarg 1/ ochrona radiologiczna/2018.  

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

Koperty oznakowane w ten  sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie 

wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  

15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
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Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

wykonanie usługi dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego 

Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2018 roku 

(wykonywanie monitoringu, pomiarów oraz prowadzenie kontroli) 

oznaczenie sprawy: Przetarg 1/ ochrona radiologiczna/2018. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 17.01.2018 r. do godz. 12  

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

Koperty z oznaczeniem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 

wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.  

17. W takiej sytuacji Wykonawca musi: 

a) dokładnie wskazać, które zapisy oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez dołączenie 

ich do oferty w dodatkowej kopercie z opisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Informacje 

muszą być spięte a strony kolejno ponumerowane. 

b) wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca udowodni, że: 

a) zastrzeżone informacje nie są ujawnione do publicznej informacji, 

b) zastrzeżone informacje, stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

c) podjął odpowiednie kroki/działania mające na celu zachowanie ich poufności.  

Uwaga: Fakt zamieszczenia informacji w zamkniętej kopercie i opisanie zwrotem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” nie jest wystarczające do udowodnienia, że Wykonawca podjął działania 

niezbędne do zachowania ich poufności. 

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, o których Wykonawca nie poinformował Zamawiającego w sposób określony 

powyżej. 

20. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 
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21. Dokumenty przygotowane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 

wersją wiążącą.  

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 17.01.2018 r. do godziny 12:00 w 

sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 

Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem 

jak wskazany w rozdziale 10  pkt. 13.   

Uwaga !  

Siedziba Zamawiającego znajduje się na terenie zamkniętym, na której znajduje się większa 

liczba instytucji. W związku z powyższym biuro przepustek przeprowadza procedurę 

weryfikacji osób zamierzających wejść na teren zamknięty. Uzyskanie możliwości wejścia na 

teren zamknięty nie jest równoznaczne z wejściem do siedziby Zamawiającego. Proszę mieć 

powyższe na uwadze w razie dostarczania ofert i przewidzieć odpowiedni czas na dotarcie z 

ofertą do sekretariatu (pokój 215) w budynku R 1.     

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2018 r. r. o godzinie 12:15, w pokoju 312, w budynku R1, Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05-400 Otwock – 

Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta 

lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 

kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia 

oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą 

w pierwszej kolejności.  

6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte 

przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej www.zuop.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

http://www.zuop.pl/
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny oraz innych elementów oferty. 

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

12.  Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Zaoferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz 

powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 

wszelkie wymagane podatki, w tym VAT 

2. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.   

3. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 

1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.  

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.   

6. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej (Wykonawca zagraniczny), podaje on tylko cenę ofertową netto 

i musi być ona wyrażona w złotych.  

7. Do celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z ofertami Wykonawców krajowych, 

Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto złożonej przez Wykonawcę zagranicznego kwotę 

należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku od towarów i usług 

(VAT). 

 

13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rodzaj kryterium Waga kryterium 

Cena (ogólna cena brutto w ofercie) 60 

Wykonanie dodatkowych prac   40  
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Razem 100 

 Kryterium - Cena w PLN: 

a) znaczenie kryterium - 60% (0,6) - maksymalnie  60  punktów; 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:  

Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt 

gdzie: 

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej  

Kryterium -  Wykonanie dodatkowych prac   

a)   znaczenie kryterium - 40% (0,4) - maksymalnie 40  punktów; 

b)  opis sposobu oceny ofert dla kryterium:  

Opis kryterium 

Gotowość  wykonania dodatkowych prac: 
1) przeglądów technicznych aparatury dozymetrycznej, 
2) drobnych napraw, np. wymiana folii okienek liczników  
3) drobnych prac konserwacyjnych np. wymiana baterii. 
Uwaga !  
Prace wskazane w pkt. 1 – 3: 
a) będą dotyczyć ok. 90 przyrządów rocznie podlegających wzorcowaniu – liczba może się zmienić nieznacznie w ciągu roku,   
b) będą realizowane z wykorzystaniem materiałów powierzonych przez Zamawiającego, 
c)  nie obejmują klasycznych usług serwisowych związanych z wymianą podzespołów urządzenia pomiarowego. 

Brak gotowości  wykonania dodatkowych prac: 
1)  przeglądów technicznych aparatury dozymetrycznej, 
2) drobnych napraw, np. wymiana folii okienek liczników  
3) drobnych prac konserwacyjnych np. wymiana baterii.  
Uwaga !  
Prace wskazane w pkt. 1 – 3: 
a) będą dotyczyć ok. 90 przyrządów rocznie podlegających wzorcowaniu – liczba może się zmienić nieznacznie w ciągu roku),   
b) będą realizowane z wykorzystaniem materiałów powierzonych przez Zamawiającego), 
c)    nie obejmują klasycznych usług serwisowych związanych z wymianą podzespołów urządzenia pomiarowego. 

 

Wykonawca, który oświadczy w formularzu ofertowym gotowość Wykonania dodatkowych prac 
otrzyma: 20 pkt 

Wykonawca, który nie oświadczy w formularzu ofertowym gotowości Wykonania dodatkowych prac: 

0 pkt 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych w ramach kryterium „CENA” oraz „Wykonanie dodatkowych prac”. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4. Zgodnie z Art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielnie zamówienia, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
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d) unieważnieniu postępowania,  

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Zgodnie z Art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) unieważnieniu postępowania,  

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Zamawiający zwiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

określone w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, 

jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

(wraz z kopią dowodu zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy).  

    

15.  Istotne postanowienia w sprawie zamówienia publicznego  

Istotne postanowienia w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres zmian postanowień zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia  

 

1. Wykonawcom niniejszego postępowania, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g Ustawy Pzp, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga  

4. Odwołanie 

a) które przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

b) Odwołanie wnosi się w terminie:  

Lp. Przedmiot odwołania 
Termin na wniesienie 

odwołania 

1.  

Czynność zamawiającego, jeżeli informacje  

o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę wniesienia odwołania zostały 

przekazane w drogą elektroniczną 

5 dni 

2.  

Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje  

o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę wniesienia odwołania zostały 

przekazane w sposób inny niż drogą 

elektroniczną 

10 dni 
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c) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

d) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

e) 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. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Skarga do sądu 

a) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz postanowienia kończące postępowanie 

odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za 

pośrednictwem Prezesa KIO. 

b) Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

c) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać: 

 oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 

 przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, 

 wskazanie dowodów, 

 wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

17. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

 

 Na podstawie art.  67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług 

objętych przedmiotem zamówienia , zamówienia polegającego na powtórzeniu usług w wysokości 10 

% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia mogą być usługi związane z 

usługami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do siwz    
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18. Wykaz załączników do SIWZ 

 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu umowy   

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty   

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych usług    

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi  

6) Załącznik nr 5 A – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

7) Załącznik nr 5 B – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

8) Załącznik nr 6 do SIWZ  - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  

9) Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy   

 

 

  


