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Dostawy - B8946r-zo18

06l09l2018 Sl7l - - Dostawy - ogłoszenie o zamowieniu - Procedura otwarta

t. il. ilt. tv. vl.
Polska-Katowice: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

20r 8/s r 7r -389461

ogłoszenie o zam wieniu

Dostawy

Dyrektywa 2OO4ll SiWE

Sekcja l: lnstytucja zamawiająca

l.l) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
cł wny lnstytut G rnictwa
pl. Gwark w I

Osoba do kontakt w: Monika Wallenburg
40-166 Katowice
Polska
Tel.: +48 322592547
E-mail: mwallenburg@9ig.eu
Faks: +48 322582205
Adresy internetowe:
og lny adres instytucji zamawiającej: www.gig.eu
Więcej informacji moŻna uzyskać pod adresem:.Pov,tYŻszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakup w)

można uzyskać pod adresem:- PoryŻszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału W postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

l.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

l.3) Gł wny przedmiot lub przedmioty działalnoścl
lnny: Nauka

a.4) Udzielenie zam wienia w imieniu innych instytucji zamawiających
lnstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SeŁcja ll: Przedmiot zam wienia
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ll.l ) Opis

ll.l .l ) Nazwa nadana zam Wieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa trzech (3) zestaw W systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.

ll.l.2) Rodzaj zam wienia oraz lokalizacja rob t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenla usług
Dostawy
Kupno
Gł wne miejsce lub lokalizacja rob t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gł wny lnstytut G rnictwa, Plac
Gwark w 'l, 40-'|66 Katowice, Zakład Geologii i ceofizyki (BH).

Kod NUTS

ll.l.3) lnformacje na temat zam wienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup w (DSZ)
ogłoszen ie dotyczy zam wienia pu blicznego

ll.l.4) Informacje na temat umowy ramowej

ll.l.5) Kr tki opis zam wienia lub zakupu
Przedmiotem zam wienia jest dostawa trzech (3) zestaw W systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.

ll.l.6) Wsp lny Słownik Zam wie (CPV)

38s40000

ll.l.7) lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam wieri rządowych (GPA)
Zam wienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zam wie rządowych (GPA): nie

ll.l.8) Części
To zam wienie podzielone jest na części: nie

It.l.9) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

ll.2) Wielkość lub zakres zam wienia

ll'2'l ) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa trzech (3) zestaw W systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.
Szacunkowa wartość bez VAT: 53 536,58 PLN

11.2.2) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.3) lnformacje o wznowieniach
Jest to zam wienie podlegające wznowieniu: nie

ll.3) Czas trwania zam wienia lub termin realizacji
w dniach: 70 (od udzielenia zam wienia)

Ę(gja lll: lnformacje o charakterze prawnym, ekonomicznym' finansowym ! teehoicznym

lll.l) Warunki dotyczące zam wienia
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lll.l.l ) Wymagane wadia i gwarancje:
l . Wadium ustala się w wysokości:

;,ffi:';'":iJJ'1",,11: J'.1.,.llli:'iJi)l;, s, o 2or 8 r do sodz, 0:00
3. Wadium moze być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Sp łdzielczej Kasy oszczędnościowo-Kredytowej, ztym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach u bezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzie|anychprzez podmioty, o kt rych mowaWart.6 b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9.l l.2000 r' o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (i.t. Dz. U.z2oo7 r.

nr 42, poz.275 ze zm-)-

i'#;H 
Wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gł wnego lnstytutu G rnictwa:

nr rachunku: 2l I I 40 I 078 0000 30.l 8 I 200 I 004
5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złoŻyć w formie oryginału w pokoju 2l7 Budynek Dyrekcji GlG.
6. Wadium wniesione przezjednego ze wsp lnik w konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

lll.l.2) Gł wnewarunki finansowe iuzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepis wje regulujących:
Warunki płatności: płatność będzie dokonana W terminie do l4 dni od daty dostarczenia do GlG prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo-jakościowego oraz z instalacji i

instruktażu.

lll.l.3) Forma prawna' jaką musi przyjąć 9rupa wykonawc w, kt rej zostanie udzielone zam wienie:
l . Wykonawcy wsp lnie ubiegający się o zam wienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zam wienia albo reprezentowania w postępowaniu
l zawarcia umowy w sprawie zam wienia publicznego - nie dotyczy sp łki cywilnej, o ile upoważnieniei pełnomocnictwo do występowania
w imieniu tej społkiwynika z dołączonej do oferty umowy społki bądźwszyscywsp lnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłoŻąwraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdz. Xlll pkt. l0 ppkt'l slwz -
nie dotyczy społki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej społki wynika z dołączonej do oferty
umowy sp łki bądźwszyscy wsp lnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr l: Pełnomocnictwo, o kt rym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą' albo z umowy podmiot w

składających wsp l n ie ofertę.
3' oferta musi być podpisana W taki spos b, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawc w występujących wsp lnie (przez każdego

;Yi:#J;:" ;:J.ff""-il""T$];," się o zam wienie przez Wykonawc w, oświadczenie,
o kt rym mowa W art. 25a ustawy (pkt 9 rozdziału xlIl slwz) składa każdy
Z Wykonawc w wsp Inie ubiegających się o zam wienie. oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunkow udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
W kt rym każdy z Wykonawc w wykazuje spełnianie warunk w udziału W postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z
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Wykonawc W Wsp lnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie W tym zakresie
musi żoŻyćkaŻdy
Z Wykonawc w składających ofertę wsp lną; oświadczenie o spełnianiu warunk w udziału składa podmiot, kt ry w odniesieniu do danego
warunku udziału W postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawc w składających
wsp lną ofertę.

lll.l.4) lnne szczeg lne warunki
Wykonanie zam wienia podlega szczeg lnym warunkom: nie

lll.2) Warunki udziału
lll.2.l ) Sytuacja podmiotowa wykonawc w, w tym Wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
|l|.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

ilr.2.3)

il.2.4)

ilt.3)

ilr.3.r )

ilr.3.2)

Kwal ifikacje techn iczne
lnformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymog w:
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zam wienia, tj. udokumentowanie wykonanie, a
w przypadku świadcze okresowych lub ciągłych r wnież wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jezeli okres prowadzeniadziałalnościjest kr tszy-Wtym okresie, co najmniej dw ch dostawsystemu pomiarowego poziomu
zwierciadła wody, o łącznej wartości nie mniejszej niz 60 000,00 PLN brutto'
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard w:
Wykonawca musi udokumentować wykonane lub wykonywane co najmniej dwie dostawy o wartości nie mniej szej niŻ 60 ooo,o0 PLN
brutto.

lnformacje o zam wieniach zastrzeżonych
Specyficzne warunki dotyczące zam wie na usługi

l nformacje dotyczące określonego zawodu

osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Rodzaj procedury

Rodzaj procedury
Otwarta

ograniczenie liczby wykonawc w, kt rzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Zmniejszenie liczby wykonawc w podczas negocjacji lub dialogu
Kryteria udzielenia zam wienia

Kryteria udzielenia zam wienia
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteri w kryteria określone ponizej
l. cena brutto. Waga 95

Sekcja lV: Procedura

rv.r)

rv.r.r)

rv.r.2)

rv.r.3)

rv.2)

rv.2.r )
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2. okres gwarancji i rękojmi. Waga 5

!V.2.2) lnformacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

lV.3) lnformacje admlnistracyjne

lV.3.l) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FZ-l 14817 lAJll7

lV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zam wienia
nie

1V.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokument w dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

lV.3.4) Termin składania ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udzlału W postępowaniu
15.10.2018 - l0:00

lV.3.5) Data wysłania zaproszeli do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

lV.3.6) Języki, w kt rych można sporządzać oferty lub wnioskl o dopuszczenie do udziału w postępowanlu
polski.

lV.3.7) Minimalny okres, w kt rym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

1V.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: I 5.10.2018 - l0:30
Miejscowość:
cł wny lnstytut c rnictwa, Plac Gwark w l , 40-l 66 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-l )' pok j 226,ll piętro
osoby upowaznione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Ękcja Vl: lnformacje uzu pe.łnlające

Vl.l) lnformacje o powtarzającym się charakterze zam wienia
Jest to zam wienie o charakterze powtarzającym się: nie

Vl.z) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środk w Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projekt w) i/lub programu (program w): EPos - System obserwacji Płyty Europejskiej

Vl.3) lnformacje dodatkowe
l. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złoŻenia oferty wariantowej.
3. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie Wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający Wymaga realizacji całości przedmiotu zam wienia do l0 tygodni od daty podpisania umowy na warunkach DDP lncoterms
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20l0, do oznaczonego miejsca Wykonania, tj. Gł wny lnstytut G rnictwa, Plac Gwark w l, 40-l66 Katowice, Zakład Geologii i Geofizyki
(BH).

W ramach realizacji całości przedmiotu zam wienia, Zamawiający Wymagana instalacji systemu w miejscu wskazanym przez Użytkownika
(l czujnik w rejonie zbiornika Dziećkowice oraz 2 czujniki umieszczone w piezometrach po obu stronach rzeki Nacyny w rejonie ulicy
Sportowej miejscowości Niewiadom Gorny, powiat Rybnik) oraz instruktażu dla trzech (3) Użytkownik w.
lnstalacja oraz instruktaż odbędą się w obustronnie ustalonym terminie, jednak nie p źniej niż l 0 dni roboczych od daty dostarczenia
przedmiotu umowy. lnstalacja i przeprowadzenie instruktażu zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony.
7. Warunki płatności: płatność będzie dokonana w terminie do l4 dni od daty dostarczenia do GlG prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo-jakościowego oraz z instalacji i

instruktażu.
8. Zamawiający Wymaga minimum l 2-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi obowiązującego od daty koricowego odbioru przedmiotu
zam wienia.
9' Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zam wienia oraz warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zam wienia mogą się ubiegać Wykonawcy, kt rzy:
'| .l. nie podlegają wykluczeniu;
'l.2. spełniają warunki udziału W postępowaniu określone przez Zamawiającego W ogłoszeniu o zam wieniu oraz w pkt 3. niniejszego
rozdziału SIWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.'l . Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ w w przypadkach, o kt rych mowa
W art. 24 ust.l pkt l2-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2.2. z postępowania o udzielenie zam wienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ w
W następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne' przewidziane W art. 24 ust' 5

ustawy:
2.2.1 w stosunku do kt rego otwarto likwidację, w zatwierdzonYm przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątkuwtrybie art.332 ust. l ustawyz dnia l5.5.20l5 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z2o15 r.poz.978,1259,
l5l3, l830il844orazz2016r.poz.615)lubkt regoupadłośćogłoszono,zwyjątkiemWykonawcy,kt rypoogłoszeniuupadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, l I 66, l 259 i |844 oraz z 2016 r. poz. 61 5),
2.2.2 kt rv w spos b zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczeg lności gdy Wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zam wienie, co Zamawiający jest w stanie
v,tykazać za pomocą stosownych środk w dowodowych,
2.2.3kt ry,zprzYczynleżącychpojegostronie,niewykonałalbonienależyciewykonałwistotnymstopniuwcześniejsząumowęW
sprawie zam wienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
ZZamawiającym,okt rymmowaWart.3ust. l pktl_4,codoprowadziłodorozwiązaniaumowylubzasądzeniaodszkodowania,
2.2.4 kt ry naruszył obowiązki dotyczące płatności podatk w, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środk w dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o kt rym mowa W ust. l pkt
l5, chyba ze Wykonawca dokonał płatności należnych podatk w, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
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Z odsetkami lub grzywnami lub zawarł Wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2.3. z postępowania o udzielenie zam wienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ w
W przypadkach określonych w art.57 ust. l dyrektywy 20l 4l24lUE:
tnstytucje zamawiające wykluczają danego Wykonawcę z udziału W postępowaniu o udzielenie zam wienia, gdy stwierdzą- po weryfikacji
przeprowadzonej zgodnie z art. 59, 60 oraz 61 (dyrektywy) - lub gdy w inny spos b zdobvN informację, że W stosunku do tego

Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czyn w:

a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyz]i ramowej Rady 2008i 84l /WsiSW

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą W art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędnik w Wsp lnot Europejskich i

urzędnik w pa stw członkowskich Unii Europejskiej l art.2 ust' l decyzji ramowej Rady 2003/568/Wsisw, jak r wnież korupcji
zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. l Konwencji w sprawie ochrony,,interes w finansowych'' Wsp lnot Europejskich;

d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z
Definicją zawartą odpowiednio w art. l i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475lwsisw,bądŹ podżegania do popełnienia przestępstwa'
pomocnictwa, wsp łsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o kt rych mowa W art. 4 tej decyzji ramowej;

e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą W art. l dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2005/60/wE;
f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą W art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20l 1/36/UE.
obowiązek wykluczenia Wykonawcy ma zastosowanie r wnież w przypadku' gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem
organow administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych tego Wykonawcy lub posiada w tych organach uprawnienia do
reprezentowania, u prawnienia decyzyj ne I ub kontrol ne.
3. Warunki udziału W postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust.1b ustawy:

3.l. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepis w, pozwalające na realizację zam wienia.
_ nie dotyczy niniejszego postępowania
3.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zam wienia - nie dotyczy
ni niejszego postępowan ia
3.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zam wienia - Wykonawca musi posiadać
wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zam wienia, tj. udokumentowanie wykonanie, a w przypadku świadczeri

okresowych lub ciągłych r wnież wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest kr tszy - W tym okresie, co najmniej dw ch dostaw systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody, o

łącznej wartości nie mniejszej niz 60 000,00 PLN brutto.
l0. Wykaz oświadcze lub dokument w, potwierdzających spełnianie warunk w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymaga określonych przez Zamawiającego:
l'lnformacjazKrajowegoRejestruKarnegowzakresieokreślonymWart.24ust. l pktl3, l4i2l ustawy,wystawionaniewcześniejniż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatk w,

w}rstawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosk w o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego' że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
W sprawie spłat tych należności wrazz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg lności uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Zaświadczenie Właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert albo wniosk w
o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z wtaściwym
organem w sprawie spłat tych nalezności wrazz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg lności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wtaściwego organu;
4.oświadczenieWykonawcyoniezaleganiuzopłacaniempodatk wiopłatlokalnych,okt rychmowawustawiezdnial2.l.l991 r.o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2o16 r. poz.7|6);
5. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Cospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt I ustawy, czyli tych,
O kt rych mowa w rozdziale Xll punkt 2.2 ppkt.2.2.1 niniejszej SIWZ;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam wienia
publiczne;
7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatk w, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentow potwierdzających dokonanie płatności tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych nalezności;
8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeri okresowych lub ciągłych r wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest kr tszy _ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, datwykonania ipodmiot w, narzecz kt rych dostawylzostaĘwykonane, orazzałączeniem dowod wokreślających czyte
dostawyzostaływykonane lub sąwykonywane nalezycie,przy czym dowodami, o kt rych mowa' są referencjebądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, narzecz kt rego dostawy byłwykonywane' aW przypadku świadcze okresowych lub ciągłych są
wykonywane,
A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektyvvnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokument w - oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadcze okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
naleŹyte Wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9. Aktualne na dzieri składania ofert oświadczenie w postaciJednolitego Europejskiego Dokumentu Zam wienia (dalej też: jednolity
dokument albo jednolite dokumenty) wypełnione
W zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgod nie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym
tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.
UWAGA!!! DokumentJEDZ naleŻy złoŻyć w wersji elektronicznej zgodnie zwYtycznYmi opisanymi w Rozdziale XXll pkt. l9 -20.
Zgodniezart.25aust.3Pzp,,Wykonawca,kt rypowołujesięnazasobyinnychpodmiot w,Wceluwykazaniabrakuistnieniawobecnich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunkow udziału W postępowaniu składa takze
jed nolite dokumenty dotyczące tych podm iot w''-
Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp ,,W przypadku wsp lnego ubiegania się o zamowienie przez Wykonawc w, jednolity dokument składa każdy
z Wykonawc w wsp lnie ubiegających się
o zam wienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunk w udziału W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w kt rym kazdy z Wykonawc w wykazuje spełnianie warunk w udziału W postępowaniu, lub kryteri w selekcji oraz brak
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podstaw wykluczenia."
oświadczeniaw postaciJednolitego Europejskiego Dokumentu Zam wienia muszą byćwypełnione ipodpisane przez podmioty, kt rych
dotyczą, tj. Wykonawcę' poszczeg lnych wsp lnik w konsorcjum oraz inne podmioty.
l0. Dokumenty, kt re Wykonawcy muszą złoŻyć w ofercie:
l) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr l do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie os b podpisujących ofertę

musi bezpośrednio wynikać z dokument w dołączonych do oferty. oznacza to' ze jeżeli upowaznienie takie nie wynikaWprost z
dokumentu stwierdzającego status prawnyWykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo W formie oryginału lub

kserokopii potwierdzonej notarialnie;
2) dokument (dokumenty), o kt rym mowa w rozdziale Xlll punkt 9 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w postaciJednolitego
Europejskiego Dokumentu Zam Wienia - Wykonawca musi złożyć w wersji elektronicznej zgodnie zwwcznYmi opisanymi w Rozdziale
XXlt pkt. r 9-20;
3) wypełniony druk Formularza techniczno-cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentow przez osobę niewymienioną W

dokumencie rejestracyjnYm (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii,
potwierdzonej notarial nie.
l l. Terminy składania innych dokument w niż wymienione w rozdziale Xlll punkt 10 SIWZ:

l) Zgodnie z art.24 ust. I I Prawa zam wien publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o kt rej mowa W art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŻności lub braku przynależności do tej

samejgrupykapitałowej,okt rejmowawart.24ust. l pkt23Prawazam wienpublicznych.WrazzezłoŻeniemoświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zaW cenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zam wienia.
Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawc w wsp lnie składających ofertę, dokumenty o kt rych mowa w pkt l l ppkt 'l) zobowiązany jest

złoŻyć każdy z Wykonawc w wsp lnie składających ofertę.
2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale Xlll punktach l-8. SIWZWykonawcy będą musieli złożyĆ na każde żądanie
Zamawiającego W terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia26.7-2016 r. w
sprawie rodzaj w dokument w, jakich moŻe żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam wienia (Dz. U' z 20l6
r., poz.l .l26).

Uwaga nr 3 (dotycząca Wszystkich oświadcze i dokument w):

l ) Wykonawca nie jest obowiązany do złoŻenia oświadcze lub dokument w potwierdzających spełnianie warunk w udziału w
postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i og lnodostępnych baz danych,w szczeg lności rejestr w publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia l7.2.2oo5 r. o informatyzacji działalności podmiot w realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2o'l4 r. poŻ.11l'4 orazz20|6 r.

poz.352),
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadcze lub dokument w,

Wformie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi og lnodostępnych ibezpłatnychbaz danych, Zamawiający pobiera

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenry,

3) w przypadku wskazaniaprzezWykonawcę oświadczeri lub dokument w na potwierdzenie braku podstawwykluczenia lub spełniania
warunk w udziału W postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi og lnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polskiwskazanych przezWykonawcę i pobranych
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sam odz i e l n ie przez Zamawiaj ącego d oku ment w,
4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadcze lub dokument w, kt re znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego' w szczeg lności oświadcze(l lub dokument w przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97
ust' l ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o ktorych mowa w art. 25 ust. l pkt l i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunk w udziału w postępowaniu
określonych przezZamawiającego), korzystaz posiadanych oświadcze lub dokument w, o ile sąone aktualne.
I 2. Podmiofy zagraniczne'.
l.JeżeliWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument w:
l .l. o kt rych mowa w Rozdziale Xlll punkt l składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny r wnowaŻny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
kt rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt rej dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym
Wart.24ust. l pktl3, l4i2l ustawy.(Dokumentypowinnybyćwystawioneniewcześniejniż6miesięcyprzedup|ywemterminu
składania ofert);
l.2. o kt rych mowa Rozdziale Xlll punkt 2,3,5 składa dokument lub dokumenty Wystawione w kraju, w kt rym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze:
a) nie zalegaz opłacaniem podatk w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Żezawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczeg lności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert)'
2.)eżeli w kraju, w kt rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt rej dokument
dotyczy, nie wydaje się dokument w, o kt rych mowa powyzej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, kt rej dokument miał
dotyczyć, złożoneprzed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt rej dotyczy dokument wskazany w Rozdziale Xlll punkt l składa dokument, o kt rym mowa w
Rozdziale Xlll pkt. l2
Ppkt. l.]. wzakresie określonymWart.24 ust.1 pkt l4 i2l ustawy.Jezeliwkraju' wkt rym miejsce zamieszkania maosoba, kt rej
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokument w, zastępuje się 9o dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złoŻonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
4. Jeśli dokumenty, o kt rych mowa w Rozdziale Xlll pkt. 12, są w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia ich
tłumaczenia na język polski.

Procedury odwoławcze

organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

vr.4)

vr.4.r )
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Krajowa lzba odwoławcza
ul. Postępu l 7a
02-676 Warszawa
Polska
E-mai l: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres i nternetowy: http: / iwww.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Składanie odwoła
Dokładne informacje na temat termin w składania odwołari: Środki ochrony prawnej określone w dziale Vl ustav4l PZP, przysługują
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zam wienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepis w ustawy PZP.
W szczeg lności:
l. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej W postępowaniu o udzielenie
zam wienia lub zaniechania czynności, do kt rej Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
2. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego' kt rej zarzuca się niezgodnośćz przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawieniezarzut w, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
3. odwołanie wnosi się do Prezesa lzbyw formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznYm podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub r wnoważnego środka, spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.
4. odwołanie wnosi się W terminie:
a) l0 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
spos b określony W art. l 80 ust. 5 zdanie drugie albo
Wterminie l5 dni - jeżeli zostały przesłane w inny spos b - w przypadku gdywartość zam wienia jest r wna lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. l l ust. 8;

b) wobec treści ogłoszenia o zam wieniu, a jezeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego' także wobec
postanowie Specyfikacji lstotnych Warunk w Zam wienia, wnosi się W terminie: l0 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji lstotnych Warunk wZam wienia na stronie internetowej -jeżeliwartość
zam wienia jest r wna lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. l l ust. 8,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) - odwołanie wnosi się
_ w terminie l 0 dni od dnia, w kt rym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zam wieniu lub postanowie Specyfikacji lstotnych Warunk w
Zam wienia Zamawiający może przedłużyĆ termin składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu
ogłoszenia przez Krajową lzbę odwoławczą orzeczenia.
7. W odniesieniu do odwoła zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zam wie publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr w z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowaniaprzy rozpoznawaniu odwołari (j.t. Dz

vt.4.2)
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U. z 2O14 r,, poz. 964)
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministr w z dnia l 5.3.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzaj w koszt w W postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 4l , poz. 238).

Vl.4.3) Żr dło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołali
Krajowa lzba odwoławcza
ul. Postępu l7a
02-676 Warszawa
Polska
E-mai l: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2-24587801
Ad res internetowy: http: i /www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Vl.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.9.2018
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