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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464566-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2018/S 204-464566
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Sokółka
050659125
pl. Kościuszki 1
Sokółka
16-100
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, pl. Kościuszki 1
Tel.: +48 857110900
E-mail: gpk3@sokolka.pl
Faks: +48 857110911
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sokolka.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/
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:
Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na
budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii
Numer referencyjny: GR.I.271.52.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja/montaż na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy Sokółka w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska
na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”.

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:
Zadanie I dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową zestawów kolektorów
słonecznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09330000
09331100
09332000
39370000
44112410
45000000
45300000
45310000
45320000
45330000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta i gminy Sokółka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja/montaż na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy Sokółka w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska
na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i instalację/montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Sokółka zgodnie z dokumentacją projektową.
1) Zadanie I dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową zestawów kolektorów
słonecznych: Pakiet I 11 szt., Pakiet II 6 szt.
2. Zamówienie obejmuje również: przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi
i eksploatacji zestawów solarnych i fotowoltaicznych, sporządzenie i dostarczenie dla użytkownika pisemnej
instrukcji obsługi i karty przeglądów gwarancyjnych dla każdego zainstalowanego zestawu, sporządzenie
dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatacją i zgłoszenie do właściwego zarządcy sieci,
sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych
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urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami
zgodności, wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (po 3 przeglądy dla każdego zainstalowanego zestawu po
12, 36, 60 miesiącach od dnia odbioru).
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
Koniec: 24/12/2018
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:
WND-RPPD.05.01-20-0485/17 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie II dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową zestawów paneli
fotowoltaicznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09330000
09331200
44112410
45000000
45310000
45320000
45311200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta i gminy Sokółka

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja/montaż na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy Sokółka w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska
na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i instalację/montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Sokółka zgodnie z dokumentacją projektową.
1) Zadanie II dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową zestawów paneli
fotowoltaicznych: Zestaw 2 kW 8 szt., Zestaw 3 kW 18 szt., Zestaw 4 kW 3 szt., staw 5 kW 2 szt.
3. Zamówienie obejmuje również: przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi
i eksploatacji zestawów solarnych i fotowoltaicznych, sporządzenie i dostarczenie dla użytkownika pisemnej
instrukcji obsługi i karty przeglądów gwarancyjnych dla każdego zainstalowanego zestawu, sporządzenie
dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatacją i zgłoszenie do właściwego zarządcy sieci,
sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych
urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami
zgodności, wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (po 3 przeglądy dla każdego zainstalowanego zestawu po
12, 36, 60 miesiącach od dnia odbioru).
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
Koniec: 24/12/2018
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:
WND-RPPD.05.01-20-0485/17 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie III dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową łączonych zestawów kolektorów
słonecznych i zestawów paneli fotowoltaicznych
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09330000
09331100
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09332000
09331200
39370000
44112410
45000000
45300000
45310000
45320000
45330000
45311200
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta i gminy Sokółka

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja/montaż na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy Sokółka w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska
na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii”.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i instalację/montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Sokółka zgodnie z dokumentacją projektową.
1) Zadanie III dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową łączonych zestawów
kolektorów słonecznych Pakiet I 8 szt., Pakiet II 11 szt., i zestawów paneli fotowoltaicznych: Zestaw 2 kW 2 szt.,
Zestaw 3 kW 17 szt.
3. Zamówienie obejmuje również: przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi
i eksploatacji zestawów solarnych i fotowoltaicznych, sporządzenie i dostarczenie dla użytkownika pisemnej
instrukcji obsługi i karty przeglądów gwarancyjnych dla każdego zainstalowanego zestawu, sporządzenie
dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatacją i zgłoszenie do właściwego zarządcy sieci,
sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych
urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami
zgodności, wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (po 3 przeglądy dla każdego zainstalowanego zestawu po
12, 36, 60 miesiącach od dnia odbioru).

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
Koniec: 24/12/2018
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPPD.05.01-20-0485/17 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii
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 szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla wszystkich zadań Wykonawca składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej: Dla Zadania I: 100 000,00 PLN, Dla Zadania II: 250
000,00 PLN, Dla Zadania 3: 300 000,00 PLN
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie niższą niż 100 000,00 PLN – dla każdego z zadań

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Doświadczenie zawodowe.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: wykonał lub wykonuje
dostawę
Dla Zadania I: co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z instalacją /montażem
instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) w ilości min. 10 szt. kolektorów słonecznych w ramach jednego
kontraktu,
Dla Zadania II: co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem mikro-instalacji
fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych) w ilości min. 15 szt. paneli fotowoltaicznych w ramach jednego
kontraktu,
Dla Zadania III: co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem mikro-instalacji
fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych) lub instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) w ilości min. 10 szt.
paneli fotowoltaicznych lub min. 10 szt. kolektorów słonecznych w ramach jednego kontraktu,
W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch lub trzech części zamówienia, Wykonawca może wykazać
te same dostawy dla każdej części (pod warunkiem, że zostanie spełniony warunek posiadania wiedzy i
doświadczenia w zakresie określonym dla każdej części).
2) Kadra techniczna.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
Dla Zadania 1:
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a) 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych;
b) 1 osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
c) 1 osoby na stanowisku Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: posiada kwalifikacje zgodne z
przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Dla Zadania 2:
a) 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych;
b) 1 osoby na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
c) 1 osoby na stanowisku Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: posiada kwalifikacje zgodne z
przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn.
zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: - dla urządzeń, instalacji i
sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1
kV;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla Zadania 3:
a) 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych;
b) 1 osoby na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
c) 1 osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
d) 1 osoby na stanowisku Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: posiada kwalifikacje zgodne z
przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy;
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e) 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn.
zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: - dla urządzeń, instalacji i
sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1
kV;
W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch lub trzech części zamówienia, Wykonawca może wskazać te
same osoby dla każdej części.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzory umowy stanowi załącznik do SIWZ. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, został określony w SIWZ.

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)
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: 23/11/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 23/12/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, pl. Kościuszki 1, pokój nr 101.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu; lub nie wykazał braku
podstaw do wykluczenia zgodnie z przypadkami podanymi w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień
publicznych
2. Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
Do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia służą
następujące oświadczenia i dokumenty:
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3 odpis 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;
4 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
5 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 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;
6 oświadczenie 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 takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności
7 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
8 zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp)Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

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://uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi postępowania o udzielenie zamówienia, 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 niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, która jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych na stronie internetowej Urzędu.

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://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2018
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