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Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
2021/S 229-601898
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa
16.
E-mail: w.bochenska@pgg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://korporacja.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi.

I.6)

Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

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

Nazwa:
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji CARBOAUTOMATYKA, MARTECH PLUS, ELGÓR
+HANSEN, BECKER ELEKTROTECHNIKA, MEFTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24
miesięcy.
Numer referencyjny: 422100939

II.1.2)

Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp.
2. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na: Świadczenie usług serwisowych transformatorów
produkcji CARBOAUTOMATYKA, MARTECH PLUS, ELGÓR+HANSEN, BECKER ELEKTROTECHNIKA,
MEFTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do
SWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwis transformatorów produkcji CARBOAUTOMATYKA.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 1 - Serwis transformatorów produkcji CARBOAUTOMATYKA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do
SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwis transformatorów produkcji MARTECH PLUS.
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 2 - Serwis transformatorów produkcji MARTECH PLUS.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do
SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwis transformatorów produkcji ELGÓR + HANSEN.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 3 - Serwis transformatorów produkcji ELGÓR + HANSEN.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do
SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwis transformatorów produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA .
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 4 - Serwis transformatorów produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do
SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwis transformatorów produkcji MEFTA.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie nr 5 - Serwis transformatorów produkcji MEFTA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do
SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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:
I. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:
1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1
pkt 1, 8 i 10,
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu
restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza
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jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej z procedury przewidzianej przepisami
miejsca wszczęcia tej procedury,
3) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z
Zamawiającym (PGG S.A.), co doprowadziło do:
a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, lub
b) dokonania zakupu zastępczego przez Zamawiającego, lub
c) zagrożenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Zamawiającego
ze względu na brak dostosowania infrastruktury Zamawiającego do wymagań prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności prawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) który, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
przeprowadzonym przez Zamawiającego (PGG S.A.), odmówił podpisania umowy, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
3. Wykluczenie wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) następuje na okres 5 lat od dnia
wystąpienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Zamawiający może nie wykluczyć wykonawcy, jeżeli
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota przeznaczona na zakup
zastępczy stanowi niewielki udział w wartości poprawnie zrealizowanej umowy.
4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru
działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
II. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.
1. Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz
podmiotowych środków dowodowych wskazanych w punkcie 2 poniżej przez:
1) wykonawcę,
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z
wykonawców,
3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – przez podmiot udostępniający zasoby.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga złożenia dokumentów
określonych w Części VIII SWZ.
III. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
IV. Zawartość oferty od każdego wykonawcy została określona w Części XI SWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru
działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,
2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na świadczeniu
usług serwisowych, remontowych lub innych polegających na naprawie lub modernizacji maszyn/urządzeń

25/11/2021
S229
https://ted.europa.eu/TED

6 / 10

Dz.U./S S229
25/11/2021
601898-2021-PL

7 / 10

zastosowanych w przemyśle lub w zakładach górniczych o łącznej wartości brutto niezależnej od ilości zadań,
na które wykonawca składa ofertę, wynoszącej co najmniej: 100 000,00 zł
albo
posiada ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą
w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia,
albo
jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy,
albo
posiada upoważnienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot
zamówienia dotyczy.
Uwaga:
Dotyczy wykonawców, którzy potwierdzają warunek wartością zrealizowanych usług!
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, wówczas powinien wykazać się
spełnieniem warunku tylko raz niezależnie od ilości zadań, na które jest składana oferta.
W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający
dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w
którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP
ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.
W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić
oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
2. 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 ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:
1) wykazu usług 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 usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ,
albo
2) ocena zdolności zakładu remontowego wydana przez właściwą jednostkę certyfikującą w zakresie nie
mniejszym niż przedmiot zamówienia,
albo
3) oświadczenie producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy zgodne z Załącznikiem
nr 4.4 do SWZ,
albo
4) upoważnienie lub autoryzacja wystawiona przez Producenta maszyn/urządzeń, których przedmiot
zamówienia dotyczy.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć zamawiającemu w celu
potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu zostały określone w SWZ.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. W postępowaniu na realizację usług serwisowych zamawiający odstępuje od żądania wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z Załącznikiem nr 5.1 do SWZ (Istotne postanowienia umowy).

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących
wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Szczegółowe wymagania - Część VI SWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Załącznik nr 5.1 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2. Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

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.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium kosztu istotnych dla procesu utrzymania sprawności
ruchowej maszyny: części zamiennych i czynności usługowych.
2. Minimalna wysokość postąpienia:
Kryterium koszt: 1 000,00 zł netto, 1 230,00 zł brutto – dla każdego zadania.
3. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji określono w Części XVI SWZ.

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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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: 2021/S 037-093607

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 08:00

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: 06/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, Budynek Dyrekcji,
III piętro, Dział Zamówień i Przetargów, pok. nr 304, Polska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. SWZ dostępna na stronie internetowej www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi.
II. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji określona została w Części XIII SWZ.
III. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w uPzp.
IV. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację
zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.1 do SWZ.
V. Zawartość oferty od każdego wykonawcy oraz sposób złożenia oferty określono w Części XI SWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział IX rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2021
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