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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445953-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Systemy oświetleniowe
2016/S 244-445953
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
Poznań
60-189
Polska
Tel.: +48 618492247
E-mail: biurozarzadu@airport-poznan.com.pl
Faks: +48 618474909
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://airport-poznan.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.airport-poznan.com.pl/pl/bip/ogloszenia/postepowania-wszczete
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania świetlnego systemu podejścia precyzyjnego na kierunku
zasadniczym Portu Lotniczego Poznań – Ławica do wymogów kategorii II EASA.
Numer referencyjny: DRI-PLP/ZP/1/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
31527260

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dostosowania świetlnego systemu podejścia
precyzyjnego na kierunku zasadniczym Portu Lotniczego Poznań-Ławica do wymogów kategorii II EASA.
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Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami, decyzjami oraz
pozwoleniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
2) dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia nawigacyjnego podejścia wraz z wykonaniem świateł
poprzeczek zatrzymania, dostosowaniem oznakowania pionowego, wymianą zasilaczy UPS, dostosowaniem
systemu zasilania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym oraz realizacją innych niezbędnych prac do
realizacji przedmiotu zamówienia;
3) uruchomienie operacyjne rozbudowanego systemu oświetlenia, zasilania i sterowania, wraz z
przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów, sporządzeniem dokumentacji rejestracyjnej oraz uzyskaniem
decyzji umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie 1:
— Wykonanie specyfikacji i projektu budowlano-wykonawczego
Zakres specyfikacji i projektu powinien obejmować następujące roboty:
— dostosowanie oświetlenia do wymogów kategorii II (zgodne z zakresem wynikającym z Zadania 2 OPZ oraz
Koncepcją);
— niwelację terenu strefy podejścia RWY 28 w pasie drogi startowej i RESA;
— wykonanie analizy ryzyka bezpieczeństwa (SMS);
— aktualizację Planu Bezpieczeństwa Prac.
Zadanie 2:
— Montaż nowych oraz wymiana istniejących jednostek oświetlenia nawigacyjnego podejścia zasadniczego
drogi startowej, w tym m.in.:
— dostawa i montaż nowych jednostek oświetlenia nawigacyjnego, wraz z masztami i fundamentami;
— wymiana istniejących jednostek oświetlenia nawigacyjnego (bez wymiany istniejących masztów i
fundamentów);
— rozbudowa kanalizacji kablowej;
— niwelacja terenu strefy podejścia RWY 28 w pasie drogi startowej i RESA, w celu dostosowania do wymogów
EASA.
— Dostosowanie istniejącego systemu zasilającego i sterującego dla projektowanego oświetlenia
nawigacyjnego, w tym m.in.:
— aktualizacja wizualizacji stanowisk sterowania na wieży kontroli lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
(TWR) oraz w dyżurce Zespołu Energetycznego Zamawiającego (OUE);
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— aktualizacja lub rozbudowa istniejącego oprogramowania do monitoringu, sterowania i wizualizacji systemu
oświetlenia nawigacyjnego Zamawiającego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w wyniku realizacji
niniejszego zamówienia;
— dostawa i montaż zasilaczy CCR.
— Wykonanie świateł poprzeczek zatrzymania (stop poprzeczek) na drogach kołowania DK GOLF, DK BRAVO,
DK HOTEL 1 oraz DK NOVEMBER.
— Dostosowanie (wykonanie i montaż) oznakowania pionowego dróg kołowania oraz dróg serwisowych.
— Wymiana zasilaczy UPS, w tym m.in.:
— demontaż istniejących 2 szt. zasilaczy UPS (2x200 kVA) oraz przeniesienie ich na magazyn Zamawiającego;
— dobór parametrów mocowych nowych zasilaczy UPS (w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym
parametry mocowe nowych zasilaczy UPS mają być nie gorsze niż demontowanych) z uwzględnieniem
parametrów całego systemu oświetlenia nawigacyjnego Zamawiającego uwzględniającego rozbudowę będącą
przedmiotem niniejszego zamówienia;
— dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. zasilaczy UPS współpracujących z istniejącym systemem zasilania i
sterowania oświetlenia nawigacyjnego Zamawiającego oraz agregatem prądotwórczym;
— montaż nowych zasilaczy UPS we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu Stacji
Transformatorowej ST2;
— wyposażenie i uruchomienie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na montaż zasilaczy UPS
klimatyzacji (przeniesienie klimatyzacji z pom. CCR stacji transformatorowej ST2).
Uruchomienie funkcjonalne wraz z przeprowadzenie prób i testów oświetlenia nawigacyjnego lotniska PoznańŁawica w pełnym zakresie dla kat. I oraz kat. II.
Zadanie 3:
— Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) dla całego
zadania inwestycyjnego wraz z wykazem części zamiennych.
Uszczegółowienie zakresu prac zawiera dołączona do Opisu Przedmiotu Zamówienia Koncepcja (Koncepcja
dostosowania świetlnego systemu podejścia precyzyjnego na kierunku zasadniczym lotniska Poznań – Ławica
do wymogów CAT II EASA) stanowiąca integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do
OPZ.
Zamawiający wymaga osiągnięcia pełnej funkcjonalności dla przedmiotu realizowanego zamówienia w ramach
zaoferowanego wynagrodzenia umownego.
Wymagane są oferty dotyczące zakupu.
TERMINY:
Zadanie 1: 15 tyg. od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zadanie 2: 23 tyg. od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym zastrzeżeniem, iż
rozpoczęcie realizacji Zadania 2 nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu certyfikacji lotniska Poznań – Ławica
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (co powinno nastąpić do dnia 19 maja 2017 roku), a czas faktycznej realizacji
Zadania 2 nie może przekroczyć 8 tygodni.
Zadanie 3: 5 tyg. od daty podpisania protokołu odbioru Zadania.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 196
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

4/9

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:
Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
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 z dnia 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz.
978, z późn. zm.) 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 zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2015 poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 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;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 powyżej;
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7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8) 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 Pzp, 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 należności.
Informacje dotyczące dokumentów jakie Wykonawca jest zobowiązany złożyć aby potwierdzić brak podstaw
do wykluczenia zostały wskazane w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia (Informacje dodatkowe) oraz
uszczegółowione w pkt 6 ppkt 5 SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 3
000 000 (słownie: trzy miliony) PLN (równowartość tej kwoty).
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, musi
przedstawić niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym w pkt 5.2.3) SIWZ – dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez Zamawiającego, przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć takich dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki:
1) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci:
a) wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zakończonych inwestycji polegających na budowie,
rozbudowie lub modernizacji systemu oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej, równoległej drogi kołowania,
drogi kołowania lub płaszczyzny postoju samolotów dla lotniska, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości
nie mniejszej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) PLN netto (równowartość tej kwoty),
b) wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dla zrealizowanych
inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji systemu oświetlenia nawigacyjnego drogi
startowej, równoległej drogi kołowania, drogi kołowania lub płaszczyzny postoju samolotów dla lotniska, w tym
co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla zrealizowanej inwestycji o wartości tej inwestycji nie mniejszej
niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) PLN netto (równowartość tej kwoty);
2) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci dysponowania zespołem osób zdolnych do
wykonania zamówienia składającym się co najmniej z:
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a) Kierownika Robót Elektrycznych posiadającego: minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym
doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w ramach co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji
polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej, równoległej
drogi kołowania, drogi kołowania lub płaszczyzny postoju samolotów lotniska o wartości tej inwestycji nie
mniejszej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) PLN netto (równowartość tej kwoty) oraz aktualne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawienia budowlane,
b) Głównego Projektanta posiadającego: minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie
w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy lub modernizacji systemu
oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej, równoległej drogi kołowania, drogi kołowania lub płaszczyzny
postoju samolotów lotniska oraz aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane;
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, musi
przedstawić niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1)a SIWZ – wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie z wzorem
zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ;
2) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1)b SIWZ – wykaz usług wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do
SIWZ;
3) w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym w pkt 5.2.2) SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie z wzorem
zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 76
270 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt i 00/100) PLN. Zasady i sposób wniesienia wadium
zostały określone w pkt 11 SIWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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: 26/01/2017
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: 26/01/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań, sala konferencyjna w sekretariacie
Biura Zarządu.

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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
a) info. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w zakresie określonym przez
Zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika US zgodnie z wytycznymi pkt 6 ppkt 5 lit. b SIWZ;
c) zaświadczenie ZUS lub KRUS albo inny dokument zgodnie z wytycznymi pkt 6 ppkt 5 lit. c SIWZ;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp;
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e) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi pkt 6 ppkt 5 lit. e SIWZ;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi pkt 6 ppkt 5 lit. g SIWZ;
h) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi pkt 6 ppkt 5 lit. h SIWZ;
i) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi pkt 6 ppkt 5 lit. i SIWZ.
Zamawiający żąda ponadto od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w lit. a – i powyżej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
lit. a powyżej – 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. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
lit. b – d powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie zalega z opłacaniem 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
terminu składania ofert).
UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i zasad ich składania określa Rozporządzenie
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126). Szczegółowe informacje na
temat składanych dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania określone
zostały w pkt 6 ppkt 5 SIWZ.
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
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp.
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Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są odwołanie oraz skarga do sądu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania regulują przepisy art. 180 – 198 Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do skargi do sądu regulują przepisy art. 198a – 198g Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2016
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