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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214798-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane
2018/S 095-214798

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, w imieniu i na rzecz
której działa pełnomocnik Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200
Sosnowiec
WZP.271.1.53.2018.MZBM
ul. Korczaka 7
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Szczepan Grabowski, Edyta Kozubek
Tel.:  +48 323642045
E-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 323642055
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzbm.sosnowiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzbm.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec
WZP.271.1.53.2018.MZBM
ul. Korczaka 7
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Szczepan Grabowski, Edyta Kozubek
Tel.:  +48 323642045
E-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 323642055
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:

mailto:mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
www.mzbm.sosnowiec.pl
www.mzbm.sosnowiec.pl
mailto:mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
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Główny adres: www.mzbm.sosnowiec.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie nieruchomościami

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul.
Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”
Numer referencyjny: WZP.271.1.53.2018.MZBM

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w
Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania objętego Decyzją pozwolenia
na budowę nr 142/18 z dnia 28.2.2018 r.
Adres inwestycji: 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska polskiego 19.
Działka: nr 3199; jednostka ewidencyjna 247501_1; obręb 0012.
Inwestor: Gmina Sosnowiec 41-200 sosnowiec, al. Zwycięstwa 20.
Rodzaj obiektu albo robót budowlanych: przebudowa, remont.
Funkcja zabudowy: budynek użyteczności publicznej.
Rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa - oświata, żłobek.
Warunki realizacji zamówienia określa SIWZ oraz załączniki do SIWZ, w tym wzór umowy stanowiący załącznik
nr 7 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię
projektową AiM Arkadiusz Miśkiewicz mającą swoją siedzibę przy ulicy Żelaznej 17 d, pokój 135, 40-851
Katowice, która stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. Budynek składa się z dwóch segmentów (Żłobek Miejski
nr 1 oraz Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna). Przebudowa dotyczy 4 pomieszczeń zlokalizowanych
na 1 piętrze w segmencie Przychodni Rejonowej przeznaczonych na rozbudowę oddziału żłobka oraz 2

www.mzbm.sosnowiec.pl


Dz.U./S S95
19/05/2018
214798-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8

19/05/2018 S95
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 8

pomieszczeń (pomieszczenie socjalne pracowników oraz korytarz wewnętrzny, w którym projektuje się
pomieszczenie ksero). Istniejący żłobek zostanie rozbudowany o pomieszczenie bawialno-sypialne (B1.01

rys. A03) dla 15 dzieci o powierzchni 43,31 m2. W projektowanym żłobku przewiduje się jednoczesny
pobyt do 55 dzieci w wieku do 3 lat. Na parterze – 20 dzieci, na piętrze 20+15 = 55 dzieci. Przewiduje się
zatrudnienie 18 osób dla całego budynku. Z pomieszczenia zapewniono bezpośredni dostęp do pomieszczenia
sanitarnego (B1.02 rys.A03), w którym zaprojektowano jedną miskę ustępową, jedna umywalkę oraz jeden
natrysk – wszystkie urządzenia sanitarne zostały przystosowane do potrzeb dzieci w wieku do 3 lat. W
pomieszczeniu sanitarnym zapewniono również możliwość mycia oraz składowania nocników dla dzieci. Dostęp
do przebudowanych pomieszczeń zapewniono z istniejącej sali bawialnej, która przeznaczona jest dla 20 dzieci
w wieku do lat trzech. Ewakuacja z obydwu pomieszczeń bawialnych odbywa się przez istniejący korytarz
i klatkę schodową na parter budynku, a stamtąd bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Szatnię mieszczącą
się na 1 piętrze dostosowano do nowo projektowanych pomieszczeń(wyposażono ja w dodatkowe szafki
ubraniowe dla dzieci, przewijak oraz ławeczkę).W pomieszczeniu pomocniczym (A1.04 rys. A03) wymieniono
stolarkę okienną PCV na drzwiową PCV umożliwiając dostęp bezpośrednio z korytarza 1 piętra. W klatce
schodowej (A0.12 rys. A02) zaprojektowano dodatkowe poręcze stalowe, montowane bezpośrednio do ścian.
Szerokość biegu klatki schodowej wynosi 108cm. Na parterze budynku w pomieszczeniu bawialno-sypialnym
(A0.03 rys. A02) wymieniono stolarkę drzwiową na nowa otwieraną na zewnątrz pomieszczenia. W piwnicy
budynku zaadaptowano pomieszczenie (A-1.07 rys. A01) na szatnię dla 10 pracowników (zlokalizowano w
nim szafy ubraniowe dla części dotychczas zatrudnionych pracowników (6 osób) oraz dla nowo zatrudnionych
pracowników (4 osoby). 17. Wykonawca zobowiązany jest do: dostarczenia i montażu kompletnego sprzętu i
wyposażenia na własny koszt, dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia w języku
polskim w 3 egzemplarzach, dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje
(karty gwarancyjne) oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym oraz wykaz najbliższych punktów serwisowych,przeprowadzenia szkoleń personelu
Użytkownika w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanego obiektu,dokonania
rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego urządzeń w zakresie wynikającym z projektu
wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych,dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
dot. spełnienia norm dla poszczególnych urządzeń (np. świadectwa zgodność, certyfikaty, itp.) katalogu
części zamiennych, instrukcji obsługi/DTR w języku polskim dla maszyn, wyposażenia oraz urządzeń objętych
niniejszą umową,dostarczone wyposażenie powinno być nowe i wolne od wad, spełniające wymagania
Zamawiającego oraz posiadające wymagane certyfikaty do stosowania,Wykonawca w okresie gwarancyjnym
zapewni bezpłatny serwis urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu dostarczanego w ramach umowy. Wykonawca
zapewni dozór mienia na terenie robót na koszt własny. Rozliczanie kosztów zużycia mediów (wody i energii
elektrycznej) z Użytkownikiem odbywać się będzie odrębnymi protokołami. Opis zamówienia zawarty został w
SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 24/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:
1. cena brutto – (60 %)
2. długość okresu gwarancji – (20 %)
3. skrócenie terminu wykonania zamówienia – (20 %)
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną
ocenę w trzech kryteriach oceny.

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 przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia m.in. następujących dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; 3. zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne; 4. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych); 5.
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia 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; 7. oświadczenia
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; 8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
9. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane,Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 10. wykazu
osób, biorących udział w realizacji zamówienia publicznego, 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.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 11. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia
na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, w szczególności
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył trzy roboty budowlane o łącznej wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie budynków; wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje:
a) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017
r., poz. 1332, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta
będzie pełniła funkcję Kierownika budowy;
a) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017
r., poz. 1332, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.92014 r. w. sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta
będzie pełniła funkcję Kierownika budowy;
b) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332,
ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub odpowiadające om ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem
odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w pkt 4.2 w przypadku gdy osoba posiada
jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 12:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
MZBM - TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (sala konferencyjna).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1. aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie
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z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do
SIWZ z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 w Rozdziale XV SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity
Dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka
komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej, na adres email: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl .; 2. dokumenty,
o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) i 4) SIWZ; 3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone
pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do
podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Przedłożony przez Zamawiającego wzór
Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016
r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować,
czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym
w niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się
Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje pełnomocnikowi
Zamawiającego oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany
jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 6 500,00 PLN (słownie: sześć
tysięcy pięćset złotych).Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 1-5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
pełnomocnika Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. Za skutecznie
wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na
rachunku pełnomocnika Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania do
którego zostało wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W przypadku wyboru formy
niepieniężnej wadium oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka
7, 41-200 Sosnowiec). Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w
formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w
szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego,
w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej
SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

