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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171279-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wiślica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2018/S 077-171279
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
Wiślica
28-160
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
Tel.: +48 606206214
E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Faks: +48 413690901
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umig.wislica.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
Numer referencyjny: OR.271.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

20/04/2018
S77
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 12

Dz.U./S S77
20/04/2018
171279-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 12

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych
na terenie Gmin: Wiślica, Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn, w ramach projektu „Instalacja systemów
energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”.
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:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie
gminy Wiślica
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
09330000
09331000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Wiślica.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 101 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca
montażu na terenie gminy Wiślica.
3

— 85 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
3

— 3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na gruncie osób
fizycznych,
3

— 12 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowanych na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
3

— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowanych na gruncie osób
fizycznych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach
Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów
energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w
ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewódz...

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie
gminy Opatowiec
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
09330000
09331000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Opatowiec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 218 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca
montażu na terenie gminy Opatowiec.
3

— 137 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
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3

— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na gruncie osób
fizycznych,
3

— 78 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowanych na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
3

— 2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowanych na gruncie osób
fizycznych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach
Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów
energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w
ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewódz...

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie
gminy Czarnocin
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
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45331000
09330000
09331000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Czarnocin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 134 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca
montażu na terenie gminy Czarnocin.
3

— 81 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
3

— 3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na gruncie osób
fizycznych,
3

— 49 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowanych na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
3

— 1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowanych na gruncie osób
fizycznych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach
Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów
energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w
ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewódz...
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie
gminy Nowy Korczyn
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09331100
44112000
44212000
45330000
45300000
45331000
09330000
09331000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasięg gminy Nowy Korczyn.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa i montaż 74 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca
montażu na terenie gminy Nowy Korczyn.
3

— 66 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na dachach lub
ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
3

— 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowanych na dachach lub ścianie
budynków mieszkalnych osób fizycznych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach
Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów
energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w
ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty parasolowe.

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:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie
nie stawia żadnych wymagań.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż:
– dla Zadania 1: 800 000,00 PLN,
– dla Zadania 2: 1 500 000,00 PLN,
– dla Zadania 3: 1 000 000,00 PLN
– dla Zadania 4: 550 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wadium w wysokości.
– dla zadania 1: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy),
– dla zadania 2: 40 000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy),
– dla zadania 3: 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
– dla zadania 4: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ
Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na
specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub roboty zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej:
Zadanie 1
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto.
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lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorów
słonecznych o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały
wykonane w sposób należyty.
Zadanie 2:
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 1 200 000,00 PLN brutto.
lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorów
słonecznych o wartości minimum 1 200 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały
wykonane w sposób należyty.
Zadanie 3:
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto.
lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorów
słonecznych o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały
wykonane w sposób należyty.
Zadanie 4:
• jedną dostawę związaną z montażem kolektorów słonecznych o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
lub
• jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową kolektorów
słonecznych o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały
wykonane w sposób należyty.
Wykonawca tym samym doświadczeniem może się wykazać do więcej niż jednego zadania, pod warunkiem,
że jego wartość odpowiada sumarycznej wartości warunków postawionych przez Zamawiającego dla
poszczególnych zadań.
b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 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;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem robót posiadającym u uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową kolektorów słonecznych. (w JEDZ należy
wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania).
Ciąg dalszy poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego
jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz.
65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
2. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

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: 30/05/2018
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: 30/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert:
Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
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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:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24 aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca
złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie
Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
b) zaświadczenie z właściwego naczelnik urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy,
e) 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,
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego,
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1), składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa wart.24
ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej,której
udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy,składa
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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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.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
26.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
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Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy art. 179 - 198g ustawy.
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:
17/04/2018
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