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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340838-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sucha Beskidzka: Urządzenia komputerowe
2018/S 149-340838

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
Tel.:  +48 338757920
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Faks:  +48 338741552
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.powiatsuski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług oraz sprzętu do digitalizacji - II
Numer referencyjny: WZ.272.4.2018.WG

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
www.powiatsuski.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług oraz sprzętu do digitalizacji
- II.
2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części:
Część nr 1: Dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług wraz z monitorami – typ A.
Część nr 2: Dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług wraz z monitorami – typ B.
Część nr 3: Dostawa skanera wielkoformatowego A0.
Pozostałe informacje szczegółowe w SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług wraz z monitorami – typ A
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
30231300
30237460
30237410
30236000
30214000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat suski

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 1: Dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług wraz z monitorami – typ A. (31 szt. stacji
roboczych zgodnych z OPZ oraz 31 szt. monitorów zgodnych z OPZ)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Dla części nr 1: 3 000,00 PLN
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
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Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
Nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
Z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.4.2018.WG część nr ....”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje w SIWZ
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do
złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, wskazanych dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych
na dzień ich złożenia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego)- dokumentu składane po wezwaniu w
trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda przedłożenia:
1) Dla Części nr 1 zamówienia:
a) wydruk ze strony producenta oprogramowania lub oświadczenie producenta oprogramowania, z którego
wynika iż oferowane modele komputerów posiadają certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym;
b) Certyfikat ISO 9001: 2015 lub równoważny dla producenta stacji roboczych;
c) Deklaracja zgodności CE oferowanych stacji roboczych;
d) Certyfikat lub oświadczenie/deklaracja producenta potwierdzający, że głośność jednostki centralnej mierzona
zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w
pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosi maksymalnie 28 dB;
e) Dokument potwierdzający że oferowane monitory komputerowe spełniają normę TCO lub równoważną;
f) Dokument potwierdzający że oferowane monitory komputerowe spełniają normę Energy Star lub
równoważną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wynik testów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia stacji roboczych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkośc matrycy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia monitorów / Waga: 10
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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:
Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracjaiotwartezasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-
administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług wraz z monitorami – typ B
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
30213300
30237460
30237410
30236000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat suski

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2: Dostawa stacji roboczych dla operatorów e-usług wraz z monitorami – typ B (8 szt. monitorów
zgodnych z OPZ oraz 4 szt. stacji roboczych zgodnych z opz)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Informacja dot. wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Dla części nr 2: 1 500,00 PLN
Wadium może być wniesione 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 pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
Nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
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Z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.4.2018.WG część nr ....”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje w siwz
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, wskazanych dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych
na dzień ich złożenia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego) - dokumenty składane po wezwaniu w
trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda przedłożenia:
2) Dla Części nr 2 zamówienia:
a) Dokument potwierdzający że oferowane monitory komputerowe spełniają normę TCO lub równoważną;
b) Dokument potwierdzający że oferowane monitory komputerowe spełniają normę Energy Star lub
równoważną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia monitorów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wynik testów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja - dysk twardy / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na zasilacz / Waga: 8
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
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:
Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracjaiotwartezasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-
administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa skanera wielkoformatowego A0
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30216110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat suski

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 3: Dostawa skanera wielkoformatowego - A0 1 sztuka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Informacja dot. wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Dla części nr 3: 400,00 PLN
Wadium może być wniesione 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 pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
Nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
Z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.2.2018.WG część nr ....”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje w SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość wyświetlacza / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracjaiotwartezasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-
administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

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:
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia któregokolwiek z
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy tj. Wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 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, że sąd zarządzi likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz.233, 978,
1166, 1259 i 1844);
3) 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 art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należytych
podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak
podstaw do wykluczenia) określono w punktach 5.5.1 - 5.5.8 SIWZ
5.6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów,:
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1) o których mowa w pkt. 5.5.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w
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. 1 pkt 13, 14 i 21 (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
2) o którym mowa w pkt. 5.5.2 – 5.5.4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Pozostałe informacje w SIWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin płatności faktur do 30 dni od dostarczenia.
Pozostałe warunki zgodnie z zapisami SIWZ i załączników do SIWZ
Przewidywane zmiany umowy określono w załączniku do SIWZ - projekt 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: 12/09/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 100 B

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:
Przed terminem składania ofert Wykonawca składa oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Zamawiający udostępnia edytowalny wzór
JEDZ – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiotowy dokument należy przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z procedurą opisaną w Rozdz. 18 pkt. 18.5 i 18.6
w terminie określonym w punkcie 8.1 SIWZ.
5.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak
podstaw do wykluczenia):
5.5.1 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.5.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania
ofert 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
całości wykonania decyzji właściwego organu
5.5.3 Aktualne 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, - wystawione nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert 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;
5.5.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
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5.5.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
5.5.6 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.5.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 2016 r. poz. 716);
5.5.8 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu- przedmiotowy dokument Wykonawca składa, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
19.2 Środki ochrony prawnej przysługują 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.
19.3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
19.4 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.
19.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
19.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.
19.8 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
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a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
19.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
19.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2018


