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Dostawy - 52487o-zot8

2811'l 12018 5229 * - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska- Katowice : Ch romatog rafy gazowe

201 8/s 229-s24870

Główny lnstytut Górnictwa, pl' Gwarków l, osoba do kontaktów: Monika
Wallenburg, Katowice 40-166, Polska. Tel.: +48 322592547. Faks: +48

322582205. E-mail : mwallenbu rg@g ig.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.I 0.20I 8, 20I 8/s 203-
463596)

Przedmiot zamówienia:
CPV:384322.l 0
Chromatografy gazowe

Zamiast:

lll.l .l ) Wymagane wadia i gwarancje:

l . Wadium ustala się w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzY tysiące złotych
00/1 00)

2. Wadium nalezy wnieść w terminie do dnia 30.l l .20l8 r. do godz.l0:00

3. Wadium może być Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, ztym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowaW art' 6 b ust' 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.l l.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
0.t. Dz.U. z 2OO7 r.

Nr 42, poz.275 ze zm.).

4' Wadium Wnoszone w pieniądzu nalezy wpłacić na rachunek Głównego lnstytutu
córnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 2l I I 40 I 078 0000 301 B I 200 I 004

5. Wadium w innej formie niz pieniądz nalezy złoŻyćwformie oryginału w pokoju 217
Budynek Dyrekcji GlG.

6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za
wniesione prawidłowo.

lV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

htęs://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri:TED:NOTICE:524870-2018:TEXT:PL:HT... 2OI8-II-28
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30.1 I .201 8 (l 0:00)

|V.3.8) Warunki otwarcia ofert

30.1 1 .201 B (1 0:30)

Vl.3) lnformacje dodatkowe

l. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający n i e do pu s zcza m ożl iwośc i złożenia ofe rty wariantowej.

3. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

4.Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
e lektron icznej.

5. Zamawiający nie Wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiający Wymaga rea|izacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od daty
podpisania umowy na warunkach DDP lncoterms 20.l0, do oznaczonego miejsca
wykonania, tj. cłówny lnstytut córnictwa, Plac Gwarków l, 40-l66 Katowice, Zakład
Aerologii córniczej (BD).

7. Warunki płatności: płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin
płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GlC prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do Wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru
ilościowo - jakościowego, instalacji i uruchomienia oraz szko|enia z obsługi
przedmiotu zamówienia (2 dniowe szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania dla
5 osób).

8. Zamawiający Wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi

obowiązującego od daty końcowego odbioru ,,przedmiotu zamówienia''. 7wlw okresu
gwarancji i rękojmi wyłączone

Są części i materiaĘ eksploatacyjne (części i materiały eksploatacyjne, takie jak:

uszczelki, wkładki, nakrętki, złoże do metanizera, akcesoria do metanizera).

9. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu

l . o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

].l. nie podlegają wykluczeniu;

l '2. spełniają warunki udziału W postępowaniu określone przez Zamawiającego

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1' Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których

mowa

W art. 24 ust. 1 pkt l2-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2' z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy takze
Wykonawcę/ów

W nastę pujących przypad kach - wybrane przez 7amawiającego przesłan ki

wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art.24 ust. 5 ustawy:

2.2'1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonYm przez sąd układzie

https://ted.europa.eu/TED/notice/ud1?uri:TED:NOTICE:524810-2018:TEXT:PL:HT... 2018-1 1-28



Dostawy - 524870-2018 - TED Tenders Electronic Daily Strona 3 220

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku W trybie art.
332 ust. I ustawy z dnia I 5.5.201 5 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r.

poz' 978,1259,l5l3, l830 i 1844 orazzŻ016 r' poz.6l5) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba ze 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 l 66, l 259 i 1 B44 oraz z 2o16 r. poz
6r s),

2'2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaza
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.2.3 który, z przYczyn lezących po jego stronie, nie wykonał albo nienalezycie
wykonał W istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą

ZZamawiajtrcYm, o którym mowa w art. 3 ust. l pkt l-4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2'2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest W stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa W

ust. l pkt 'l5, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Wraz

Z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
nalezności.

2.3' Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także
Wykonawcę/ów

W przypadkach określonych w art' 57 ust. l dyrektywy 2Ol 4l24lUE:

lnstytucje zamawiające wykluczają danego Wykonawcę z udziału W postępowaniu o
udzielenie zamówienia, gdy stwierdzą - po weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z
art. 59,60 oraz 6l (dyrektywy) - lub gdyW inny sposób zdobyĘ informację, że w
stosunku do tego Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok z powodu
dopuszczenia się jednego z następujących czynów'.

a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą W
art.2 decyzii ramowej Rady 2008/841 /WSiSW

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą W art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania
korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii
Europejskiej i art' 2 ust' l decyzji ramowej Rady 2003i 568/Wsisw, jak równiez
korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

c) naduzycia finansowego w rozumieniu art. I Konwencji w sprawie ochrony
,,i nteresów fi nansowych'' Ws pól not Eu ropejs kich ;

d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z

https://ted.europa.err/TED/notice/ud1?uri:TED:NoTICE:5Ż4870-2018:TEXT:PL:HT... 2018-l 1-28
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Definicją zawartą odpowiednio w art. l i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475lwsisw'
bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub

usiłowania popełnienia przestępstwa, o których 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 2005/60iWE;

f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą W art. 2

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201 I /36/UE.

obowiązek wykluczenia Wykonawcy ma zastosowanie również w przypadku, gdy

osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych tego Wykonawcy lub posiada w tych organach
u prawn ie n ia do re prezentowania, u prawn ie n ia decyzyj ne lu b kontrol ne.

3. Warunki udziału W postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art.

22 ust. 1b ustawy:

3.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
pozwalające na realizację zamówienia.

_ Nie dotyczy niniejszego postępowania

3.2' Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalające, na realizację zamówienia'

_ Nie dotyczy niniejszego postępowania

3.3' Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na

realizację zamówienia - Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie
ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - W tym okresie, co najmniej dwóch dostaw

chromatografu gazowego o łącznej wartości nie mniejszej niż: l40 000'00 PLN

brutto.

l O. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez

ofe rowane d ostawy wymag ań o kre ś lo nyc h przez zamawi ająceg o

l. lnformacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym W art. 24 ust' l
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2'Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału W postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego' że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym

W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 9rzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri:TED:NOTICE:524870-2018:TEXT:PL:HT... 2018-11-28
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3. Zaświadczen ie właściwej terenowej jed nostki organizacyj nej Zakład u U bezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, Wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
nalezności 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;

4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia l2.l.l99l r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz.716);

5. odpis zwłaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jezeli 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 których mowaw rozdziale Xll punkt 2.2 ppkt. 2'2.1 niniejszej S|WZ;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie 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 albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych nalezności;

B' Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest 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 referencjebądź inne dokumentyWystawione przez podmiot, narzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane,

A jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentóW - oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaciJednolitego
Europejskiego Dokumentu ZamóWienia (dalej tez:jednolity dokument albo jednolite
dokumenty) wypełnione

W zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola
zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.

https://ted.europa.eu/TED/notice/ud1?uri:TED:NOTICE:524870-2018:TEXT:PL:HT... Z}IB-LI-28
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Uwaga!!! Dokument JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej zgodnie zwYtYcznYmi
opisanymi w Rozdziale XXll pkt. l9 -20.

Zgodnie zart'25a ust' 3 Pzp,,Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa takze jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów''.

Zgodnie zart.25a ust.6 Pzp,,W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, jednolity dokument składa kazdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się

o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału W postępowaniu, lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia."

oświadczenia w postaciJednolitego Europejskiego Dokumentu ZamóWienia muszą być

wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę,
poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

l0. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

l) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr l do niniejszej
specyfikacji wersji papierowej. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi

bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. oznacza to, ze jezeli
upowaznienie takie nie wynika Wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny

Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo W formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale Xlll punkt 9 SIWZ, czyli
oświadcze n ie (oświadczen ia) w postaci Jed nol itego Eu ropejs kiego Doku me ntu

Zamówienia - Wykonawca musi złożyĆ w wersji elektronicznej zgodnie zwytycznymi
opisanymi w Rozdziale XXll pkt. l9 -20;

3) wypełniony druk Formularza techniczno - cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do

niniejszej specyfikacji w wersji papierowej;

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodnośĆ z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną W dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

1 1 . Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w rozdziale Xlll punkt 10

SIWZ:

I ) Zgodnie z art.24 ust. I I Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowaW art. 86 ust. 5, przekaże

Zamawiające m u oświadczen ie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa W art' 24 ust' l pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o

których mowa w pkt. l l ppkt. l ) zobowiązany jest złożyć kazdy z Wykonawców

ws pól n ie składających ofertę.

https://ted.europa.eu/TED/notice/ud1?uri:TED:NOTICE:524870-2018:TEXT:PL:HT... 2018-lI-28
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2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale Xlll punktach l.-8. slWZ
Wykonawcy będą musieli złoŻyĆ na kazde żądanie Zamawiającego W terminie przez
niego wskazanYm i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r' w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŻe żądaĆ Zamawiający od
Wykonawcy W postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r', poz' l l26).

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentóW):

l ) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału W postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jezeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub moze je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17.2'2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 201 4 r. poz. 111 4 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przezWykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów,

W formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i

pobranych samodziel n ie przez Zamawiającego doku mentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się

W posiadaniu Zamawiającego' w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności,

o których mowa W art. 25 ust. l pkt l i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału W postępowaniu określonych przez Zamawiającego),
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

I 2. Podmioty zagraniczne:

l . Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospol itej Pol skiej, zam iast doku me ntów:

l.l. o których mowa w Rozdziale Xlll punkt l składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument
wydany przezwłaściwy 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. l pkt l3, l4
i 21 ustawy. (Dokumenty powinny byćwystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert);

1'2. o których mowa Rozdziale Xlll punkt 2,3,5 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, ze:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

nalezności wrazz 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
(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.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy' ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 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,

której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale Xlll punkt l składa dokument, o

którym mowa w Rozdziale Xlll pkt. l2

Ppkt. l.]. w zakresie określonym W art. 24 ust.l pkt l4 i 2l ustawy.Jezeliw kraju, w

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje

się takich dokumentóW, 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 których mowaw Rozdziale Xlll pkt. l2, sąw języku obcym,

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

vl.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej

określone w dziale Vl ustawy PZP, przysługują Wykonawcom' a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego
przepisów ustawy PZP.

W szczególności:

l. 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

2. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarz1ca się niezgod ność z przepisam i ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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3. odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy Waznego kwalifikowanego certyfikatu lub równowaznego 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 sposób określony W art. l B0
ust. 5 zdanie drugie albo

W terminie l 5 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. I I ust. 8;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jezeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieog raniczonego' takze wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: l0 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jezeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. l ] ust. 8,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) - odwołanie wnosi się

_ w terminie l0 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności mozna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

5' W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacj i lstotnych Warun ków Zamówien ia Zamawiający może
przedłuŻyĆ termin składan ia ofert.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową lzbę
odwoławczą orzeczen ia.

7. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają takze następujące przepisy
wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22'3'2010 r. w sprawie regulaminu
postępowaniaprzy rozpoznawaniu odwołań (.t. Dz.U. z2014 r., poz.964)

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia l 5.3'20l 0 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 4'l, poz. 238).

Powinno bvć:
lll.l .l ) Wymagane wadia i gwarancje:

l. Wadium ustala się w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych
00/ r 00)

2' Wadium należy wnieść w terminie do dnia 7.1'2019 r. do godz.l O:00

3. Wadium moze być Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym,
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c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowaW art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9.l l.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

fi.t. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz.275 ze zm.).

4. Wadium Wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego lnstytutu

Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 2l I I 40 I 078 0000 30.l 8 I 200 I 004

5. Wadium w formie niepienięznej powinno być wniesione w oryginale w postaci

e lektron icznej (pod pisane kwal ifi kowanym pod pise m ele ktron icz ny m przez
Wystawiającego) lu b kopią potwie rdzoną za zgodność kwalifi kowanym pod pise m

elektronicznym.

6' Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za
wniesione prawidłowo.

lV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

7.1 .2019 (l 0:00)

|V.3.8) Warunki otwarcia ofert

7.1 .2019 (l 0:30)

Vl.3) lnformacje dodatkowe

1 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2' Zamawiający nie dopuszcza mozliwości złożenia oferty wariantowej.

3' Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji
ele ktron icznej.

5' Zamawiający nie Wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od daty
podpisania umowy na warunkach DDP lncoterms 20,l0, do oznaczonego miejsca
wykonania, tj. cłówny lnstytut Córnictwa, pl. Gwarków l,40-l66 Katowice, Zakład

Aerologii córniczej (BD).

7. Warunki płatności: płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin
płatności będzie liczony od daty dostarczenia do Clc prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do Wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru
ilościowo-jakościowego, instalacji i uruchomienia oraz szkolenia z obsługi
przedmiotu zamówienia (2-dniowe szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania dla

5 osób).

8. Zamawiający Wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi

obowiązującego od daty końcowego odbioru,,przedmiotu zamówienia''. Zww' okresu
gwarancji i rękojmi wyłączone są części i materiały eksploatacyjne (części i materiały

eksploatacyjne, takie jak: uszczelki, wkładki, nakrętki, złoŻe do metanizera).
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9. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz warunki
udziału w postępowan iu :

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

l .l . nie podlegają wykluczeniu;

l .2. spełniają warunki udziału W postępowaniu określone przez Zamawiającego W
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.| ' Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których
mowa W art. 24 ust' l pkt l2-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2. z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także
Wykonawcę lów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego
przesłankiwykluczenia fakultatywne, przewidziane w art.24 ust. 5 ustawy:

2'2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonYm przez sąd układzie
W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku W trybie art.
332 ust. 1 ustawy zdnia 15.5.20.l5 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 22015 r.
poz.978,l259, l5l3, l830 i l B44 orazz2016 r. poz.6l5) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba ze sąd zarządził
likwidację jego majątku W trybie art. 366 ust. l ustawy z dnia28'2'2oo3 r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U' z 2o15 r. poz' 233,978,l l66, 'l259 i 1844 oraz z 2O16 r. poz'
6r s),

2'2,2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub razącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.2.3 kt'óry, z przYczYn lezących po jego stronie, nie wykonał albo nienalezycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą zZamawiaj4cYm, o którym mowaWart.3 ust. l pkt l-4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2'2'4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest W stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa W
ust' l pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarłwiązące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.3 ' z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawi4ący wykluczy także
Wykonawcę lów w przypadkach określonych w art. 57 ust. l dyrektywy 2O14l24lUE:

lnstytucje zamawiające wykluczają danego Wykonawcę z udziału W postępowaniu o
udzielenie zamówienia, gdy stwierdzą - po weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z
art. 59, 60 oraz 61 (dyrektywy) - lub gdy w inny sposób zdobyĘ informację, ze w
stosunku do tego Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok z powodu
dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą W
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art.2 decyzii ramowej Rady 2008/84l /WSISW;

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą W art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania
korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii

Europejskiej iart.2 ust. ] decyzji ramowej Rady 2003/568/WSISW, jak również
korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

c) nadużycia finansowego W rozumieniu art' 'l Konwencji w sprawie ochrony

',i 
nteresów fi nansowych'' Ws pól not Eu ropej s kich ;

d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej

Rady 2002/475lWsiSW,bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa,

współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których 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;

fl pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą W art. 2

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201 1/36/UE.

obowiązek wykluczenia Wykonawcy ma zastosowanie również w przypadku, gdy

osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem or9anów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych tego Wykonawcy lub posiada w tych organach
u prawn ien ia do reprezentowan ia, u prawn ie nia decyzyj ne lu b kontrol ne.

3. Warunki udziału W postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art.

22 ust.l b ustawy:

3.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
pozwalające na realizację zamówienia - Nie dotyczy niniejszego postępowania

3.2' Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalające, na realizację zamówienia - Nie dotyczy niniejszego postępowania

3.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na

realizację zamówienia - Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne

do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - W tym okresie, co najmniej dwóch dostaw

chromatografu gazowego o łącznej wartości nie mniejszej niż: l40 000'00 PLN

brutto.

'lo' l o. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków

udziału W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez

ofe rowane d ostawy wymagań o kre ś lo nych przez zamawi ające go :

l. lnformacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym W art. 24 ust. l

pkt l3, 14i21 ustawy, wystawiona niewcześniej niz 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2'Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału W postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego' że Wykonawca
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zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
nalezności 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. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zal<ładu Ubezpieczeń
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 upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie |ub
rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowaw ustawie z dnia l2.l.199l r. o podatkach iopłatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz.716);

5. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności
cospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt I

ustawy, czyli tych, o których mowaw rozdziale Xll punkt 2'2 ppkt' 2'2.l niniejszej
SIWZ;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie 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 albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

B. Wykaz dostaw wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest 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 nalezycie, 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 uzasadnion ej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentóW - oświadczenie Wykonawcy; W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądŹ
inne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaciJednolitego
Europejskiego Dokumentu ZamóWienia (dalej też:jednolity dokument albo jednolite
dokumenty) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego W niniejszej
SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem,
pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.
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Zgodnie z art' 25a, ust. 3 Pzp ,,Wykonawca' który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu składa takze jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów''.

Zgodnie zart'25a, ust.6 Pzp,,W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez Wykonawców, jednolity dokument składa kazdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamÓWienie. Dokumenty te mu52ą potwierdzać spełnianie

warunków udziału W postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, W

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia''.

oświadczenia w postaciJednolitego Europejskiego Dokumentu zamóWienia muszą być

wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę,

poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

l0. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

l ) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr l do niniejszej

specyfikacji. Upowaznienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. oznacza to, że jezeli upoważnienie takie nie

wynika Wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty

nalezy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej kwalifikowanym pod pise m elektron icznym ;

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale Xlll punkt 9 SIWZ, czyli

oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia;

3) wypełniony druk Formularza techniczno-cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do

n i n iejszej Specyfikacj i ;

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę niewymienioną W dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w

oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym

pod pisem elektron icznYm.

l l. Terminy składania innych dokumentów niz wymienione w rozdziale Xlll punkt 10

SIWZ:

l) Zgodnie zart.24 ust. I I Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na stronie internetowej informacji, o której mowaW art. 86 ust. 5, przekaże

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowaW art. 24 ust.l pkt. 23 Pzp-Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca moze przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o

których mowa w pkt. 1 l ppkt' 1 ) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców

ws pól n ie składających ofe rtę.

Strona 14 220
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2) Dokumenty wymienione w rozdziale Xlll punktach l.-8. S|WZ Wykonawcy będą
musieli złożyĆ na kazde ządanie Zamawiającego W terminie przez niego wskazanym i

w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26'7.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŻe ŻądaĆ Zamawiający od Wykonawcy W
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz'U' z 2o16 r', poz. l .l 

26).

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

l ) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału W postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub moze je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17'2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 201 4 r. poz. 1 1 1 4 oraz z 2016 r. poz. 352\,

2)w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentóW na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający Żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i

pobranych samodziel n ie przez Zamawiającego doku me ntów,

4)w przypadku wskazaniaprzez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przezZamawiającego zgodnie zart.97 ust. l ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa W art. 25 ust' 1 pkt l
i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.

I 2. Podmioty zagraniczne:

l . Jezeli Wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospo l itej Pol skiej, zam iast doku me ntów:

l.l. o których mowa w Rozdziale Xlll punkt l 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.l pkt l 3, l4
i 21 ustawy (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert);

l .2. o których mowa Rozdziale Xlll punkt 2,3, 5 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające od powiedn io, ze:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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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 którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy' ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwvm ze względu 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,
której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale Xlll punkt ] składa dokument, o

którym mowa w Rozdziale Xlll pkt. l2 ppkt. l.l. w zakresie określonym W art. 24 ust.
l pkt l4 i 2l ustawy.Jezeliw kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 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 których mowaw Rozdziale Xlll pkt''l2, sąw języku obcym,
Zamawiający Żąda od Wykonawcy przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

vl'4'2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale Vl ustawy Pzp, przysługują Wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

W szczególności:

l. 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.

2. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarł)ca się n iezgod ność z prze pisam i u stawy, zawie rać

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. odwołanie wnosi się do Prezesa lzbyw formie pisemnej W postaci papierowej albo
W postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym pod pisem elektronicznym.

4. odwołanie wnosi się w terminie:
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a) l0 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jezeli zostały przesłane w sposób określony w art. l 80
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie l5 dni - jezeli zostały przesłane w inny sposób -
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. I 1 ust. 8;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jezeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu n ieogran iczonego' takze wobec postanowień Specyfikacji l5totnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: l O dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji lstotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jezeliwartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. l l ust' 8,

c) wobec czynności innych niz określone w pkt 4 a) i b) - odwołanie wnosi się - w
terminie l0 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej
staranności mozna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień Specyfikacji lstotnych Warun ków Zamówien ia Zamawiający moze
przedłuŻyĆ termi n 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 orzecze n ia.

7' W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy
wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22'3.2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (i.t. Dz.U. z 2O14 r', poz' 964);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia l5.3.2ol0 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów W postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U . nr 41, poz.23B).

lnne dodatkowe informacje

A. Komunikacja:

l. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp'gov.pl/,
e PUAPu https : / i e puap. gov. pl /wps / portal oraz poczty ele ktro n icznej
mwallenburg@gig.eu

l .l . Wykonawca zamierzający wziąć udział W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złoŻenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komu nikacji.

l.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentóW i oświadcze ń oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAp.

1'3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentóW
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentóW lub oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę ePUAP.
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l.4. ldentyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o

udzielenie zamówienia dostępne są na Liście Wszystkich postępowań na miniPortalu.

B. Opis sposobu przygotowania ofert:

'l. ofertę nalezy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr l do S|WZ

lub według takiego samego schematu.

l 'l . Wykonawca składa ofertę W postępowaniu za pośrednictwem Formularza do

złożenia oferty dostępnego na miniPortalu' Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

l.2. oferta moze być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci

elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty

opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. ofertę nalezy złoŻyĆw

oryginale. Zamawiający nie dopuszczamoŻliwości złożenia skanu oferty (załącznik nr

1 ) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

].3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa W rozumieniu ustawy

z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeŻe
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z

jednoczesnvm zaznaczeniem ,,1ałącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa''.

1.4' Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać

ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany, wycofania oferty dostępnego na

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty

został opisany w lnstrukcji uzytkownika dostępnej na miniPortalu.

1.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moze skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

l.6. Do oferty nalezy dołączyĆ:

_ załącznik nr 2:Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

_ załącznik nr 3: Formularz cenowy,

- pełnomocnictwo (eśli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów

ubiegającegoi cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nalezy

dołączyćw oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- dowód wniesienia wadium.

Ww. dokumenty muszą być w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
pod pisem elektron icznym.

l .7. W przypadku składania oferty na poszczególną część zamówienia nazwa pliku

oferty powinna nawiązywać do numeru tej części zamówienia - nie dotyczy

przed m iotowego postępowan ia.

2. lnformacja na temat dokumentów związanych z postępowaniem:

2.l. Wszystkie dokumenty składane W postępowaniu muszą odpowiadać wymaganiom

opisanym w rozdziale XVI SIWZ.

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri:TED:NOTICE.524870-2018:TEXT:PL:HT... 2018-It-28



Dostawy - 524870-2018 - TED Tenders Electronic Daily Strona 19 220

2018-11-28

2'2. oświadczenie Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art' 22a ustawy, składane na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składane jest w oryginale.

2'3. Dokumenty inne niż oświadczenie, składane w celu wskazanym w pkt.2.2.,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej zazgodność z oryginałem
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2'4' Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego' w zakresie
dokumentów, którego kazdego z nich dotyczą.

2'5' Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej
pod pisane kwal ifi kowanym pod pise m ele ktron icznym.

2.6. Upowaznienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania
dokumentów za zgodność z oryginałem nalezy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo nalezy dołączyĆw
oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

3. Kazdy Wykonawca może złoŻyć tylko l ofertę.

3'J. ofertę nalezy sporządzić zgodnie z Wymaganiami SIWZ.

4. oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4'l ' Dokumenty sporządzone w języku obcym, nalezy składać wraz ztłumaczeniem
na język polski - nie dotyczy oferty _ zał. nr l do SlWZ, która musi być sporządzona Wjęzyku polskim.

4.2. oferta musi być podpisana przez osobę/y upowaznioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.

4'3' Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
równiez podpisane przez osobęly upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4'4'Wykonawca zobowiązanyjest do podania: nazwY przedmiotu zamówienia, nazwYproducenta, typu/modelu oraz szczegółowego opisu technicznego - w formularzu
techniczno_cenowym' stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając
wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunków
Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne
opłaty i podatki, a takze ewentualne upusty i rabaty zastosowan e przezWykonawcę.

5' Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz
wykazał, iż zastrzeżon e i n formacje stanowią taje m n icę p rzed s ię b io rstwa. Wyko nawca
nie moze zastrzec informacji, o których mowa W art. 86, ust. 4 ustawy.

6'W przypadku gdy Wykonawca nie wykaze, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwaW rozumieniu art. ] l, ust.4 ustawy zdnia16.4'1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.l.). z 2003 r. nr 153, poz.
l 503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzezenie tajemnicy za bezskuteczne, o
czym poinformuje Wykonawcę.
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7. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności

dokumentacji z postępowania (protokołu), W tym ofert, musi wystąpić W tej sprawie

do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem'

8. Termin składania ofert przez platformę miniPortal upływa w dniu 7.1'2019 o

godzinie 10:00.

9' otwarcie ofert nastąpiw dniu 7.1.2019 o godzinie l0:30, w siedzibie

Zamawiającego W Katowicach przy pl. Gwarków l, 6mach Dyrekcji, Dział Handlowy

(Fz-1), pokój 226,ll piętro, PoLsKA.
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