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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276386-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Autobusy niskopodłogowe
2017/S 135-276386

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Miasto Stargard Miejski Zakład Komunikacji
ul. Składowa 1
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Jarmoluk
Tel.:  +48 915732213
E-mail: mzk@mzk.stargard.pl 
Faks:  +48 915732219
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk.stargard.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
Stargard
73-110
Polska
E-mail: urzad@um.stargard.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stargard.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzk.stargard.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
Inny rodzaj: samorządowy zakład budżetowy

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:mzk@mzk.stargard.pl
www.mzk.stargard.pl
mailto:urzad@um.stargard.pl
www.stargard.pl
www.mzk.stargard.pl
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej
emisji CO2 i zanieczyszczeń.
Numer referencyjny: ZP-5/2017

II.1.2) Główny kod CPV
34121400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk autobusów komunikacji miejskiej o długości nie krótszej niż
11,80 m i nie dłuższej niż 12,20 m niskopodłogowych, fabrycznie nowych i nieużywanych do prezentacji lub
celów o podobnym charakterze. Dostawa odbędzie się w dwóch transzach (8+8) tj.: 8 sztuk do 30.4.2018 r. oraz
8 sztuk do 30.1.2019 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 965 584.00 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: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stargard.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk autobusów komunikacji miejskiej o długości nie krótszej niż
11,80 m i nie dłuższej niż 12,20 m niskopodłogowych, fabrycznie nowych i nieużywanych do prezentacji lub
celów o podobnym charakterze. Dostawa odbędzie się w dwóch transzach (8+8) tj.: 8 sztuk do 30.4.2018 r. oraz
8 sztuk do 30.1.2019 r.
1.1. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w Dziale III ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn zm.), oraz
odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity
Dz. U. 2015, poz. 305).
1.2. Oferowane autobusy muszą spełniać parametry normy EURO-6 – wykonawca dołączy do oferty
oświadczenie o spełnianiu wymogów normy EURO-6.
1.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczono autobusy jednej marki, jednego typu
i wersji, co oznacza, że powinny być identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów
technicznych, kompletacji
i wyposażenia z uwzględnieniem treści pkt. 3.3 i 3.4 SIWZ.
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1.4. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy nie były pojazdami prototypowymi i przed seryjnymi.
1.5. Autobusy oferowanego typu i wersji winny być przedstawicielami rodziny autobusów o różnych klasach
pojemności opartych na zabudowie modułowej
i o wysokim stopniu unifikacji stosowanych komponentów.
1.6. Oferowane autobusy winny być w ciągłej produkcji seryjnej i spełniać wszystkie parametry techniczne
określone przez Zamawiającego w opisie wymagań technicznych.
1.7. Zamawiający wymaga, aby autobusy zostały wykonane przy max. udziale materiałów niepalnych
spełniających warunek niepalności określony w homologacji EWG pojazdu odnośnie palności uzyskany zgodnie
z Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1.8. Oferowane autobusy muszą bezwzględnie posiadać aktualnie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu”
wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst
jednolity Dz.U. 2015, poz. 1475) – wymagany odpis świadectwa homologacyjnego wraz z załącznikami musi
zostać dołączony do dokumentacji ofertowej.
1.9. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii w całym
normatywnym cyklu eksploatacyjnym (przy założeniu cyklu przebiegu 800 tys. km) nie wyższym niż 10.080.000
MJ.
1.10. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi
poziomami emisji CO2 oraz zanieczyszczeń:
a) emisja dwutlenku węgla CO2: 1,05 kg/km
b) emisja tlenku węgla (CO), max: 4,0 g/kWh
c) całkowita emisja węglowodorów (THC), max: 0,16 g/kWh
d) emisja tlenków azotu (NOx), max: 0,46 g/kWh
e) emisja NH3, max: 10 ppm
f) masa cząstek stałych, max: 0,01 g/kWh
g) liczba cząstek stałych, max: 6 x 1011 #/kWh II.2.5).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 55
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki techniczne / Waga: 35
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszty zużycia energii / Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 965 584.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, Oś priorytetowa
6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu
zbiorowego w miastach.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i
8, ustawy pzp;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy pzp, tj.: odpowiednio
w zakresie dotyczącym: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawcy:
1.3. Spełniają wymagania w zakresie określonym w punkcie 5 SIWZ oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy pzp
złożą oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia,tj.
1.3.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy
pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 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.
1.3.3. 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące 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.
1.3.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.3.5. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
1.3.6. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne,
1.3.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem 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).
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2.W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.
3.Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
4.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Warunki dotyczące Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej znajdują się w punkcie VI.3 ogłoszenia – Informacje dodatkowe.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie 10 000 000 PLN lub zdolność
kredytową wykonawcy w wysokości 10 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert,
2. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na wartość co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.5.2.3.1. Wykonania co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych, zasilanych olejem napędowym autobusów
niskopodłogowych oferowanych typów i wersji, nabywanych w jednej dostawie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert które polegały na dostawie co najmniej 6 sztuk fabrycznie nowych
autobusów miejskich jednoczłonowych o układzie drzwi 2-2-2 i długości od 11,8 m do 12,2 m w każdej dostawie,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2, określa w szczególności:
3.1. Zakres udostępnionych Wykonawcy Zasobów;
3.2. Sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy wykonywaniu zamówienia;



Dz.U./S S135
18/07/2017
276386-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 9

18/07/2017 S135
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 9

3.3. Zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.4. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz 1126,
celem potwierdzenia wymagań technicznych Zamawiający żąda wraz z ofertą:
1. Kopii Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez oferowany autobus (w
komplementacji i wyposażeniu identycznym z oferowanym pojazdem), wykonanego wg wytycznych UITP przez
niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu.
2. Kopii „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami stanowiące podstawę do zarejestrowania
przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień składania oferty.
3. Kopii dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, NMHC, z silników do
oferowanych typów autobusu, wyniki badań ETC (homologacja z emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/
EWG), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w Świadectwie Homologacji Typu Pojazdu.
4. Rysunku lub rysunków rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń
pasażerskich dla oferowanego pojazdu. Wymagane jest wyróżnienie na rysunku:
4.1. wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi (bez podestów),
4.2. wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalnie dla pasażerów niepełnosprawnych,
4.3. zaznaczenie na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego wraz z
określeniem wymiarów tej powierzchni,
5. oświadczenia o spełnianiu normy EURO-6,
6. oświadczenie Wykonawcy że oferowane autobusy zostały wykonane przy max. udziale materiałów
niepalnych spełniających warunek niepalności określony w homologacji EWG pojazdu odnośnie palności
uzyskany zgodnie z Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
7. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.
8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór ustalony został w załączniku nr 7 do SIWZ.
1. Zmiana postanowień umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
1.1. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany terminu realizacji dostawy. Dopuszcza się
zmianę terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
1.2. Zmiana umowy wynikająca ze zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na sposób wykonania lub
koszty zamówienia; za istotną zmianę uznaje się np.
1.2.1. zmianę w wysokości podatku VAT,
1.2.2. gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego lub Wykonawcę nowe
obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami.
1.3. Zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 24/08/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Stargard, ul. Składowa 1, pok. 108.

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:
Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:
1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez 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. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że 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, odroczenie
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; nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
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3. 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 w pkt. 1 i 2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma 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.
Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika,
zwanego dalej „Liderem”, do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Spółka cywilna. Oświadczenie „JEDZ”, składa każdy wspólnik spółki cywilnej, z zastrzeżeniem, że dokument ten
winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany
jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, a także zawierać informację o niezaleganiu z podatkami, dotyczącymi spółki cywilnej, dla których
podatnikiem jest spółka cywilna oraz niezaleganiu ze składkami ZUS.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę „JEDZ” lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie
innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji
ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP
z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN (trzysta tysięcy
złotych)w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej (z tymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach
bankowych,ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu
składania ofert.
Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Doprecyzowuje się, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

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: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
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:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
Odwołanie wobec innych czynności 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

