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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80441-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2019/S 036-080441
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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:
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Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na
budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii
Numer referencyjny: PI.I.271.5.2019
II.1.2)

Główny kod CPV
09300000

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. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i instalację/montaż odnawialnych
źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Sokółka zgodnie z dokumentacją projektową.
Zamówienie podzielone jest na trzy części
1) Zadanie I dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową zestawów kolektorów
słonecznych: Pakiet I - 11 szt., Pakiet II - 6 szt.
2) 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) 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.

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: Pakiet I - 11 szt., Pakiet II - 6 szt.
Część nr: 1

II.2.2)

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

II.2.3)

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

20/02/2019
S36
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 11

Dz.U./S S36
20/02/2019
80441-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3 / 11

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 I dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację projektową zestawów kolektorów
słonecznych: Pakiet I - 11 szt., Pakiet II - 6 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).
4. Wykonawca będzie musiał uzgodnić z Właścicielem nieruchomości termin dostawy i montażu kolektorów
słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

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: 21/02/2019
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
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
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.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09330000
09300000
09332000
45000000
45310000
45311200
45300000
44112410
45320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren 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: 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).
4. Wykonawca będzie musiał uzgodnić z Właścicielem nieruchomości termin dostawy i montażu kolektorów
słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

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: 21/06/2019
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: 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
dnawialnych źródłach energii

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN.
3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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
Część nr: 3

II.2.2)

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren 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”.
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2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i instalację/montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Sokółka zgodnie z dokumentacją projektową: 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).
4. Wykonawca będzie musiał uzgodnić z Właścicielem nieruchomości termin dostawy i montażu kolektorów
słonecznych i paneli fotowoltaicznych.
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: 21/06/2019
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
dnawialnych źródłach energii

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 PLN.
3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej: Dla Zadania
1: 100 000,00 PLN, Dla Zadania 2: 200 000,00 PLN, Dla Zadania 3: 300 000,00 PLN
2) Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 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 1 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 1 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 1 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,
2) Kadra techniczna.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
Dla Zadania 1:
a) 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
b) 1 osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Dla Zadania 2:
a) 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
b) 1 osoby na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
c) Dla Zadania 3:
a) 1 osoby na stanowisku kierownika budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
b) 1 osoby na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) 1 osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
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W przypadku złożenia oferty na realizację 2 lub 3 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:
Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
podano w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do 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: 25/03/2019
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/03/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, pl. Kościuszki 1, POLSKA, pokój nr 101.

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:
1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.
2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
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postępowaniu. Oświadczenie zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), w formie elektronicznej.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
Pzp.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ.
b) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
c) wykazu 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. Wykaz osób, o których mowa powyżej, ma dotyczyć osób
określonych w SIWZ.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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;
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków 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;
d) 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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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:
1. Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. 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.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i w pkt 7 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.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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.
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14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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:
15/02/2019
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