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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462941-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Zduńska Wola: Usługi sprzątania
2016/S 251-462941

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
ul. Kilińskiego 7/11
Zduńska Wola
98-220
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Borkowski
Tel.:  +48 438245656/+48 438234041-324
E-mail: Dominik.Borkowski@zus.pl 
Faks:  +48 438234184
Kod NUTS: PL114
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi.
Numer referencyjny: 530000/271/6/2016/CZP-Ł2

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:Dominik.Borkowski@zus.pl
www.zus.pl
www.zus.pl
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Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi „Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS
w Łodzi”.
Postępowanie jest prowadzone z możliwością składania ofert częściowych – 7 Części:
Część 1 – I i II Oddział w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11,
Część 2 – I Oddział w Łodzi, ul. Zamenhofa 2,
Część 3 – Inspektorat w Zgierzu: ul. Długa 43 i ul. Chopina 5,
Część 4 – Inspektorat w Kutnie, ul. Jagiełły 12,
Część 5 – Inspektorat w Łowiczu, ul. Kaliska 8,
Część 6 – Biuro Terenowe w Brzezinach, ul. Głowackiego 43,
Część 7 – Biuro Terenowe w Łęczycy, ul. Zachodnia 8.

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: 7

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – I i II Oddział w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – kompleksowego utrzymanie czystości w obiekcie I i II Oddziału ZUS w Łodzi zlokalizowanym
na terenie województwa łódzkiego (Łódź).

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości w obiekcie I i II Oddziału ZUS w Łodzi będzie polegało na utrzymaniu czystości wewnątrz
budynku oraz na sprzątaniu terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystyka obiektu; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

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
Początek: 01/03/2017
Koniec: 29/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach

www.zus.pl/zampub
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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
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed
upływem terminu składania ofert – w wysokości:
Części 1 – 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – I Oddział w Łodzi, ul. Zamenhofa 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – kompleksowego utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi zlokalizowanym na
terenie województwa łódzkiego (Łódź).

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi będzie polegało na utrzymaniu czystości wewnątrz
budynku oraz na sprzątaniu terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystyka obiektu; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

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
Początek: 01/03/2017
Koniec: 29/02/2020
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.2.12) 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

www.zus.pl/zampub
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Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed
upływem terminu składania ofert – w wysokości:
Części 2 – 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – Inspektorat w Zgierzu: ul. Długa 43 i ul. Chopina 5
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – kompleksowego utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi zlokalizowanym
na terenie województwa łódzkiego (Zgierz).

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi będzie polegało na utrzymaniu czystości wewnątrz
budynku oraz na sprzątaniu terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystyka obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

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
Początek: 01/03/2017
Koniec: 29/02/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed
upływem terminu składania ofert – w wysokości:
Części 3 – 5 500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

www.zus.pl/zampub
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Część 4 – Inspektorat w Kutnie, ul. Jagiełły 12
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – kompleksowego utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi zlokalizowanym na
terenie województwa łódzkiego (Kutno).

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi będzie polegało na utrzymaniu czystości wewnątrz
budynku oraz na sprzątaniu terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystyka obiektu; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

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
Początek: 01/03/2017
Koniec: 29/02/2020
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.2.12) 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
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed
upływem terminu składania ofert – w wysokości:
Części 4 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 – Inspektorat w Łowiczu, ul. Kaliska 8
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114

www.zus.pl/zampub
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – kompleksowego utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi zlokalizowanym na
terenie województwa łódzkiego (Łowicz).

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi będzie polegało na utrzymaniu czystości wewnątrz
budynku oraz na sprzątaniu terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystyka obiektu; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

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
Początek: 01/03/2017
Koniec: 29/02/2020
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.2.12) 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
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed
upływem terminu składania ofert – w wysokości:
Części 5 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – Biuro Terenowe w Brzezinach, ul. Głowackiego 43
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – kompleksowego utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi zlokalizowanym na
terenie województwa łódzkiego (Brzeziny).

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi będzie polegało na utrzymaniu czystości wewnątrz
budynku oraz na sprzątaniu terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.

www.zus.pl/zampub
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Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystyka obiektu; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.
.

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: 01/03/2017
Koniec: 29/02/2020
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.2.12) 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
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed
upływem terminu składania ofert – w wysokości:
Części 6 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – Biuro Terenowe w Łęczycy, ul. Zachodnia 8
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – kompleksowego utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi zlokalizowanym na
terenie województwa łódzkiego (Łęczyca).

II.2.4) Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości w obiekcie I Oddziału ZUS w Łodzi będzie polegało na utrzymaniu czystości wewnątrz
budynku oraz na sprzątaniu terenu zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystyka obiektu; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

www.zus.pl/zampub
www.zus.pl/zampub
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2017
Koniec: 29/02/2020
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.2.12) 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
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed
upływem terminu składania ofert – w wysokości:
Części 7 – 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).

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 wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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)
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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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 234 (sala
konferencyjna).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2019 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu procedurę, o której mowa w art. 24aa (tzw. „procedura
odwrócona”) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.).
2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert (podpisane przez Wykonawcę)
oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiące Wzór nr 2 –
załącznik SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ odnoszący się do tych podmiotów.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, których dotyczą przesłanki opisane w
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 5-8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
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4. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wg Wzoru nr 4 stanowiącego załącznik SIWZ.
5. 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 i
dokumentów określonych w § 5 pkt 1-3 oraz 5-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
obowiązują przepisy określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązują przepisy określone w § 8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ul.
Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 235.

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 224587800/224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, uczestnikowi w przedmiotowym postępowaniu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki
ochrony prawnej” – ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2016

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

