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Polska-Łuków: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
2020/S 252-637593
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6b
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Kitliński
E-mail: adam.kitlinski@puik.lukow.pl
Tel.: +48 257982317
Faks: +48 257982204
Adresy internetowe:
Główny adres: http://puik.lukow.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej
w Łukowie
Numer referencyjny: Z2-K1/PUIK/POIiŚ/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45222100 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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CZĘŚĆ NR 1 NAZWA: ZAPROJEKTOWANIE, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ
KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH PRZY ULICY ŚWIDERSKIEJ 128 W ŁUKOWIE
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz usług budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem
urządzeń oraz wyposażenia, w tym technologicznego, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego
kompostowni oraz wagi samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompostowni osadów
ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie.
CZĘŚĆ Nr 2 NAZWA: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO MOBILNEGO PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do
przesiewania frakcji kompostowej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.
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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
ZAPROJEKTOWANIE, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOMPOSTOWNI OSADÓW
ŚCIEKOWYCH PRZY ULICY ŚWIDERSKIEJ 128 W ŁUKOWIE
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45222100 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ulica Świderska 128, 21-400 Łuków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącej kompostowni
osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej nr 128 w Łukowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami
prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia,
w tym technologicznego, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego kompostowni oraz wagi
samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompostowni osadów ściekowych przy ulicy
Świderskiej w Łukowie. W ramach zadania należy uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie oraz
decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w ramach procenu
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kompostowania i decyzję na wprowadzenie do obrotu wytworzonego w wyniku procesu kompostowania
organicznego środka poprawiającego właściwości gleby.
Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w całości i składać się będzie, z następujących
elementów:
1. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu
zamówienia, tj.:
a) robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji,
b) robót drogowych:
— placu dojrzewania kompostu,
— placu magazynowego,
— miejsc postojowych,
— dróg dojazdowych,
— odtworzenie istniejących nawierzchni.
c) robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:
— sieci wodociągowej, z włączeniem się do istniejącej sieci wodociągowej.
W granicach terenu inwestycji,
— sieci kanalizacji deszczowej „czystej” (z powierzchni dachów) z odprowadzeniem w przyległy teren zielony,
— sieci kanalizacji technologicznej z odprowadzeniem do zaprojektowanych i wykonanych zbiorników,
— sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi PGE,
— system sterownia instalacją biologicznego przetwarzania odpadów umożlwiający sterowanie instalacją z:
pomieszczenia wentylatorowni i z budynku administracyjno-socjalnego,
— system sterowania wagą samochodową.
d) robót budowlanych budowy:
— kontener administracyjno-socjalny,
— waga samochodowa,
— zbiornik ppoż.,
— zbiornik bezodpływowy (szambo),
— bioreaktory żelbetowe,
— moduł oczyszczania powietrza poprocesowego – biofiltr i płuczka,
— wentylatorownia,
— dwa zbiorniki ścieków technologicznych
2. Zaprojektowania rozwiązań technologicznych oraz wykonania, dostawy i montażu urządzeń
technologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ – Program Funkcjonalno
Użytkowy.
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
Koniec: 31/01/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane w ramach Projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów
ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objętego
dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z dnia 2017-12-28.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO MOBILNEGO PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Świderska 128, 21-400 Łuków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do
przesiewania frakcji kompostowej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.
Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym, tandemowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych
z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone
w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe. Urządzenie nie może być prototypem oraz musi
pochodzić z produkcji seryjnej.
Parametry i wyposażenie pojazdu:
— Masa całkowita urządzenia (DMC): 8 Mg ÷ 10 Mg,
— Wydajność urządzenia (dla materiału po procesie dojrzewania w bębnie z oczkiem 20mm): min. 35 m3/h,
— Silnik wysokoprężny służący do napędu maszyny moc: 45 kW ÷ 60 kW,
— Główny panel sterowania,
— Bęben przesiewacza,
— Zasobnik,
— Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową,
— Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową,
— Wyposażenie dodatkowe
Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego nastąpi na adres: ul. Świderska 128, 21-400
Łuków, do dnia 31.08.2021 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy
punkt 2.7.2.1. Mobilny przesiewacz bębnowy.

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
Koniec: 31/08/2021
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane w ramach Projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów
ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objętego
dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z dnia 2017-12-28.

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 w tym zakresie wymagań.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część nr 1
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2
000 000 zł (dwa miliony złotych).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Część nr 2
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część nr 1
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę,
modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych o wartości inwestycji co najmniej 5 000 000,00
zł (pięć milionów złotych), a obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, polegającego na opracowaniu pełnobranżowego
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projektu budowlanego i projektów wykonawczych budowy, modernizacji lub rozbudowy kompostowni osadów
ściekowych.
Część nr 2
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw mobilnego przesiewacza bębnowego o wartości
inwestycji co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złoty).
Na wezwanie wykonawca złoży wykaz robót budowlanych, wykaz usług, wykaz dostaw.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący przynajmniej:
Część nr 1
— jedną osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
— jedną osobą pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź są
uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
— jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nadane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży konstrukcyjnej posiadającej uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń nadane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
— jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającej uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
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budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych
Na wezwanie Wykonawca przedłoży wykaz osób. Informacje w tym dotyczące doświadczenia zespołu
projektowego zostały zawarte w SIWZ dostępnej na stronie:
https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Część nr 2
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust.4
Pzp.
W celu wskazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o Zamawiający będzie żądać:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy Pzp,
— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp,
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1 nazwa: zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych
140 000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)
Część nr 2 nazwa: dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego 8 250,00 złotych (słownie:
osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 13:01
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
W Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, Polska, pok. nr 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy e-Zamawiający: https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/
HomeServlet
W przypadku utrzymania się lub pogorszenia obecnej sytuacji epidemicznej Zamawiający przewiduje otwarcie
ofert w formie transmisji online. Otwarcie ofert w/w postępowaniu odbędzie się w formie transmisji online na
stronie: https://puik.lukow.pl/?id=0417123028.

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

Informacje dodatkowe:
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych,
— poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami).
Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń
sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium
Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy:
— Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Wadium wniesione w pieniądzu, musi być przelane na rachunek bankowy Zamawiającego: w banku PKO Bank
Polski SA nr rachunku: 39 1020 1260 0000 0702 0012 6615; z dopiskiem:
— Część 1: Wadium na zaprojektowanie i modernizację kompostowni,
— Część 2: Wadium na dostawę przesiewacza.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w
przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej i
musi obejmować cały okres związania ofertą.
Zamawiający dokona zwrotu wadium:
— wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, lub po unieważnieniu
postępowania z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp;
— Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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