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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263274-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Statki
2017/S 129-263274
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chudzik, Iwona Piastowska
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.umgdy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Dostawa jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego.
Numer referencyjny: ZP-AC-3800-34/17

II.1.2)

Główny kod CPV
34510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i dostarczenie jednostki hydrograficznej
przeznaczonej do prowadzenia prac związanych z obsługą oznakowania nawigacyjnego na obszarze Zalewu
Wiślanego. Jednostka będąca przedmiotem zamówienia winna być o konstrukcji stalowej całkowicie spawanej,
długości całkowitej od 20,00 do 22 m, szerokości całkowitej nie mniej niż 6,20 m i zanurzeniu maksymalnym
do 1,40 m. Jednostka ma odpowiadać wymaganiom Towarzystwa Klasyfikacyjnego odpowiednio dla klasy
Polskiego Rejestru Statków * mKM III [1] Lm². Ilość osób na statku: 3 osoby załogi + 7 pracowników (łącznie 10
osób). Rejon żeglugi – Zalew Wiślany oraz żegluga przybrzeżna do 12 mil morskich od brzegu. Jednostka ma
być wyposażona w pokład roboczy wraz z żurawiem pokładowym oraz kabestanem do obsługi oznakowania
nawigacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja jednostki będąca Załącznikiem
nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 975 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy statku: Zalew Wiślany, Port Elbląg, basen Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i dostarczenie jednostki hydrograficznej
przeznaczonej do prowadzenia prac związanych z obsługą oznakowania nawigacyjnego na obszarze Zalewu
Wiślanego. Jednostka będąca przedmiotem zamówienia winna być o konstrukcji stalowej całkowicie spawanej,
długości całkowitej od 20,00 do 22 m, szerokości całkowitej nie mniej niż 6,20 m i zanurzeniu maksymalnym
do 1,40 m. Jednostka ma odpowiadać wymaganiom Towarzystwa Klasyfikacyjnego odpowiednio dla klasy
Polskiego Rejestru Statków * mKM III [1] Lm². Ilość osób na statku: 3 osoby załogi + 7 pracowników (łącznie 10
osób). Rejon żeglugi – Zalew Wiślany oraz żegluga przybrzeżna do 12 mil morskich od brzegu. Jednostka ma
być wyposażona w pokład roboczy wraz z żurawiem pokładowym oraz kabestanem do obsługi oznakowania
nawigacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja jednostki będąca Załącznikiem
nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
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Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób,
o których mowa w § 2 ust. 6 wzoru umowy, tj. osoby wykonujące czynności polegające na: wykonywaniu
kadłubowych, malarskich, elektrycznych, maszynowych i instalacyjnych zgodnie z pkt III.3 SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
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: 3.2-18.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 100 000 PLN (przed upływem składania ofert).
2. Termin wykonania określony w Sekcji II.2.7) wynosi: do 16 m-cy.
3. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej – POiŚ 2014-2020, nazwa Projektu: „Wymiana
taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”.
4. Szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 4 PZP wynosi 64 830 000 PLN.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej
2. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
PZP (rozdz. V.6 SIWZ)
3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta
zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy PZP). Zamawiający informuje,
że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie
dostępne na stronie: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w
rozdz. VI. 1 SIWZ (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ dotyczące podwykonawców.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ (JEDZ) dotyczące tych
podmiotów.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
wymienionych w Rozdz. VI.5 SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie
mniejszą niż 6 mln zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają powyższy warunek (określony w rozdz. V.1.2 lit. a) SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w części IV A oświadczenia JEDZ
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa
(dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie
oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy PZP).
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
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a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie kurs średni publikowany
przez Narodowy Bank Polski, tabela A z dnia publikacji ogłoszenia, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do
w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni kurs ogłoszony przed tym dniem.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
A. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie dostawy specjalistycznych statków morskich, zakończone próbami
i odbiorem, których wartość była nie niższa niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto
każda, lub dwie przebudowy specjalistycznych statków morskich o wartości wykonanych prac nie niższej niż
10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każda, przy czym jedna dostawa lub przebudowa z
wymienionych wyżej statków była wykonana według projektu Wykonawcy.
B. dysponuje lub będzie dysponować infrastrukturą:
— nabrzeżem wraz z urządzeniami dźwigowymi o udźwigu min. 150 ton, pozwalającymi na bezpieczne
zwodowanie jednostki;
— pomieszczeniami zamkniętymi wraz ze stanowiskami do: trasowania, cięcia, spawania oraz malowania;
— pomieszczeniem zamkniętym do prowadzenia prac wyposażeniowych statku.
C. skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) o osoby wchodzące w skład zespołu projektowego, tj.:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta, która
w ostatnich 10 (dziesięciu) latach zaprojektowała i nadzorowała budowę co najmniej 2 (dwóch) statków
morskich, pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego, stosując w projektowaniu współczesne metody
obliczeniowe teoretyczne i wytrzymałościowe (programy informatyczne);
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję elektryka, która zaprojektowała i nadzorowała wykonanie pod
nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego instalacji elektrycznych na co najmniej 2 (dwóch) statkach morskich;
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję architekta o specjalizacji okrętowej, która zaprojektowała
architekturę zewnętrzną i wnętrza na co najmniej 2 (dwóch) statkach morskich.
b) osoby wchodzące w skład zespołu nadzoru i produkcji, tj.:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, która pod nadzorem Towarzystwa
Klasyfikacyjnego w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat budowała i nadzorowała budowę, co najmniej 2 (dwóch)
statków morskich;
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, która pod nadzorem
Towarzystwa Klasyfikacyjnego nadzorowała wykonanie instalacji elektrycznej, co najmniej 2 (dwóch) statków
morskich;
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót maszynowych, instalacyjnych i wyposażenia,
która pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego nadzorowała budowę (w zakresie maszynowym,
instalacyjnym i wyposażeniowym), co najmniej 2 (dwóch) statków morskich;
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót kadłubowych, która pod nadzorem
Towarzystwa Klasyfikacyjnego nadzorowała budowę kadłuba, co najmniej 2 (dwóch) statków morskich.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki (pkt V. 1. 2)
SIWZ) zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
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a. przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt A powyżej (pkt
V.1.2) lit. b) ppkt A SIWZ);
b. Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają warunki określone w pkt B i C powyżej (pkt V.1. 2) lit b) ppkt B i C
SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w części IV C oświadczenia JEDZ
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa
(dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie
oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy PZP).
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 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 lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie kurs średni publikowany
przez Narodowy Bank Polski, tabela A z dnia publikacji ogłoszenia, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do
w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni kurs ogłoszony przed tym dniem.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy oraz przez okres trwania rękojmi
za wady przedmiotu Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5 000 000 PLN.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty, w tym m.in. koszty udziału w realizacji
przedmiotu umowy przedstawicieli zamawiającego.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
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5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e pkt 1) ustawy PZP na
zasadach określonych w § 13 projektu Umowy.
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: 17/08/2017
Czas lokalny: 09:45

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 39.

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. Okres związania ofertą (dotyczy Sekcji IV.2.6) wynosi 90 dni.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Wykaz dokumentów wymaganych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona 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;
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c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 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 innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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 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;
e) 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;
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
j) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3. Szczegółowo informacje dotyczące składania odwołań zawarte są w art. 180-198 ustawy pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2017
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