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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606485-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Czeladź: Silniki
2022/S 211-606485

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40
Miejscowość: Czeladź
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Umów
E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl 
Tel.:  +48 327312219
Faks:  +48 322651430
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzzoz.bedzin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pzzoz.bedzin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż jednostek kogeneracyjnych wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi w tym dostawa, 
montaż oraz uruchomienie systemu BMS
Numer referencyjny: DZA.381.44.2022

II.1.2) Główny kod CPV
42111000 Silniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i montaż jednostek kogeneracyjnych wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi w tym dostawa, 
montaż oraz uruchomienie systemu BMS

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32441100 Telemetryczny system nadzoru
32441200 Sprzęt telemetryczny i sterujący
42961000 System sterowania i kontroli
44161000 Rurociągi
44161100 Gazociągi
45111300 Roboty rozbiórkowe
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 
ziemnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310 Układanie kabli
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421152 Instalowanie ścianek działowych
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000 Kładzenie płytek
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
45442100 Roboty malarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż jednostek kogeneracyjnych wraz z robotami budowlano-
instalacyjnymi w tym dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu BMS”. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy, wykonania i montażu Instalacji, b) zaprojektowania i opracowania 
kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń formalno-
prawnych potrzebnych do zrealizowania oraz przekazania Instalacji do eksploatacji, c) dokonania rozruchu 
technicznego i technologicznego Instalacji, d) optymalizacji pracy Instalacji i przekazania do pomiarów 
gwarancyjnych, e) przekazania całości Instalacji i obiektów do eksploatacji, f) przekazania Instalacji do 
użytkowania, g) opracowania dokumentacji powykonawczej, h) opracowania wytycznych eksploatacji 
poszczególnych urządzeṅ i całej Instalacji, i) opracowania instrukcji eksploatacji Instalacji, j) szkolenia 
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personelu Zamawiającego z eksploatacji i obsługi Instalacji i każdego z urządzeń wchodzących w jej skład, 
k) serwisu gwarancyjnego Instalacji i każdego z urządzeń wchodzących w jej skład. Zamawiający wymaga 
wniesienia wadium w wysokości w wysokości: 85 000,00 zł. Zamawiający, zgodnie z art.139 ust.1 dokona 
najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji na zainstalowane urządzenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność do przyjmowania w okresie gwarancji zgłoszeń reklamacyjnych oraz 
podejmowania niezwłocznej reakcji w celu usunięcia zgłoszonych wad oraz usterek eksploatacyjnych 
zamontowanych urządzeń / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
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

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. cd. Informacje dodatkowe z punktu VI.3). 4) 
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Oświadczenie Wykonawca może sporządzić 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 5) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania na mocy art. 1 pkt. 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady 
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w związku z dodaniem 
art. 5k. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do 
SWZ. 6) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej 
tego ubezpieczenia, (zgodnie z warunkiem wskazanym w części VI pkt 2 ppkt 2.3 SWZ). 7) Wykaz dostaw 
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 
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wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z warunkiem wskazanym w części VI pkt 2 ppkt 2.4 a 
i b SWZ) Załącznik nr 9 do SWZ. 8) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z warunkiem wskazanym w 
części VI pkt 2 ppkt 2.4 c, d, e, f SWZ) Załącznik nr 10 do SWZ. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 
VIII.5.1) SWZ 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem. cd w punkcie III.1.2.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w 
wysokości: 4.000.000,00 zł. cd. Informacje dodatkowe z punktu VI.3) 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 lub gdy dokumenty 
te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się 
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem. 8.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art.125.ust.1 Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub 
są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wyznaczonych, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
9. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskaże w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków. 10. Wykonawca 
nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli 
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 11. W zakresie nieuregulowanym 
SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich 
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może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U z 2020 poz 2415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452 z późn. zm.). 12. 
Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: (dokumenty do oferty). 12.1 Uproszczony 
kosztorys ofertowy z następującymi pozycjami: - koszt dokumentacji wraz z pozwoleniami; - koszt systemu 
kogeneracyjnego z pracami towarzyszącymi; - koszt systemu zarządzania budynkiem (automatyka budynkowa) 
z pracami towarzyszącymi. 12.2 aktualny Certyfikat Europejskiej jednostki notyfikujacej zgodny z Dyrektywa 
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego. 12.3 aktualny Certyfikat Europejskiej jednostki notyfikujacej zgodny z 
Dyrektywa 2014/35/WE Parlamentu Europejskiego 12.4 aktualny Certyfikat Europejskiej jednostki notyfikujacej 
zgodny z Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego.cd w punkcie III.2.2.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył, zainstalował i uruchomił system zarządzania 
budynkiem i zarzadzania energią z różnych źródeł o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (słownie: 
siedemset tysięcy zł 00/100). b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył, zainstalował i uruchomił systemem 
kogeneracyjny o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta tysięcy zł 
00/100). c) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do 
realizacji zamówienia: • minimum jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robot posiadającą:- aktualne 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych oraz - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej 
jednej inwestycji polegającej na zrealizowaniu systemu zarządzania budynkiem (automatyka budynkowa). 
d) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji 
zamówienia: • minimum jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robot posiadającą:- aktualne uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na zrealizowaniu 
systemu kogeneracyjnego. e) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że skieruje do realizacji zamówienia: • minimum jedną osobę, do pełnienia funkcji projektanta posiadającą: 
- aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz - doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy 
wykonaniu co najmniej jedngo projektu polegającego na zaprojektowaniu systemu zarządzania budynkiem 
(automatyka budynkowa). f) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że skieruje do realizacji zamówienia: • minimum jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą: 
- aktualne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz - doświadczenie 
w pełnieniu funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy wykonaniu co najmniej jednego projektu 
polegającego na zaprojektowaniu systemu kogeneracyjnego. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców 
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią Wzór umowy - załącznik nr 12 do SWZ. cd. Informacje dodatkowe z punktu 
VI.3). Do oferty należy dołączyć: 1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 
pełnomocnik; 2. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w Załączniku 
nr 4 do SWZ; 3.Formularz Oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ; 4. Wypełniony opis 
wymaganych parametrów technicznych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ; 5. Przedmiotowe 
środki dowodowe: - Uproszczony kosztorys ofertowy wskazany w Części VIII pkt. 12 ppkt. 12.1, - Certyfikaty 
wskazane w Części VIII pkt. 12 ppkt. 12.2-12.4; 6. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji 
innych podmiotów Załącznik nr 11 do SWZ; 7. Potwierdzenie wniesienia wadium

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2022
Czas lokalny: 09:00

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na miniPortalu. W przypadku wystąpienia awarii systemu 
teleinformatycznego, ktȯra spowoduje brak możliwoṡci otwarcia ofert w terminie okreṡlonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp lub przesłanki wykluczenia, o których mowa w 

02/11/2022 S211
https://ted.europa.eu/TED

6 / 8



Dz.U./S S211
02/11/2022
606485-2022-PL

7 / 8

art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. Wykluczenie Wykonawcy 
następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w 
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone 
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania 
o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w niniejszym 
postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 109 ust.1 Pzp. 6. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zakazane jest udzielenie zamówienia na rzecz na rzecz lub podmiotu z 
udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 
50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, 
podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) w 
tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 do SWZ. 2. 
Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).
3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia jednolitego dokumentu (JEDZ) dotyczącego podwykonawcy, 
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 5. Podmiotowe 
środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem. 2) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2021r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w 
postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 5 do SWZ. 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 3-6 ustawy Pzp). 
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. cd. w w 
punkcie III.1.1)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 Pzp.
2.Odwołanie przysługuje na:
2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa wart. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "Środki ochrony 
prawnej" Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2022
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