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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180740-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupia: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 081-180740
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Słupia
Słupia 136
Słupia
96-128
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Józefecka
Tel.: +48 468315591
E-mail: gmina@slupia.com.pl
Faks: +48 468315514
Kod NUTS: PL715
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slupia.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.slupia.com.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:
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”
Numer referencyjny: PPIN.271.2.2018.JJ

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz gruntowej pompy ciepła w ramach
projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”.
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
09331200
45310000
45311100
45315600
45315300
42511110
45300000
39370000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Słupia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
Dot. instalacji fotowoltaicznych:
1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 38 sztuk instalacji fotowoltaicznych o
mocach 3,08 KW - 13 sztuk, 4,2 kW - 10 sztuk, 5,04 kW - 11 sztuk, 6,16 kW - 2 sztuki, 7 kW - 1 sztuka, 9,8 kW 1 sztuka dla budynków mieszkalnych,
2) dostawa i montaż 2 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocach 4,2 KW - 1 sztuka, 20,16 kW - 1 sztuka dla
budynków użyteczności publicznej,
3) dostawa i montaż inwerterów fotowoltaicznych,
4) dostawa i montaż pozostałych urządzeń,
5) dostawa i montaż kompletnego okablowania,
6) dostawa i montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub
przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do współpracy z mikroinstalacją,
7) doprowadzenie przewodów do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanie jej
do podłączenia nowego obwodu,
8) przeprowadzenie wymaganych prób, badań regulacji instalacji, dokonanie próbnego rozruchu przed
odbiorem robót,
9) uruchomienie technologiczne instalacji,
10) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody,
11) opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (w 2 egz.)
zawierającego: dokumentację powykonawczą w postaci indywidualnego projektu powykonawczego dla każdego
właściciela mikroinstalacji komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 2 egz.), w przypadku konieczności jej
wykonania lub dla mikroinstalacji posadowionych na gruncie
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12) przeszkolenie użytkowników dot. zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji
fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej
konserwacji) i ich przekazanie użytkownikom oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz
uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu,
13) dostawę i montaż urządzenia do systemu zdalnego odczytu produkcji energii elektrycznej z możliwością
zdalnego odczytu poprzez stronę www.
14) podłączenie instalacji fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji w imieniu
użytkownika do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź na podstawie wytycznych dostępnych
na stronie zakładu oraz dostarczenie do Zamawiającego wykazu instalacji zgłoszonych do PGE Dystrybucja
potwierdzonych brakiem uwag ze strony PGE.
Dotyczy gruntowej pompy ciepła:
1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 1 zestaw gruntowej pompy ciepła o mocy
8,9kWh dla budynku użyteczności publicznej
2) wykonanie odwiertów pionowych i montaż sąd,
3) uzbrojenie dolnego źródła zasilania gruntowej pompy ciepła,
4) podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., instalacji elektrycznej i wodociągowej,
5) dostawa i montaż buforów energii cieplnej,
6) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
7) instalacja układu sterującego,
8) wykonanie prób instalacji,
9) napełnienie instalacji,
10) uruchomienie instalacji,
11) przeszkolenie użytkownika dot. zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanej pompy ciepła wraz
wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i
ich przekazanie użytkownikowi oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie
oświadczenia od użytkownika o dokonanym szkoleniu,
12) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody
zimnej, cieplej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,
13) wykonanie wentylacji mechanicznej,
14) wykonanie systemu monitoringu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na wykonane roboty i urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt Nr WND-RPLD.04.01.02-10-0105/16 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W Sekcji III i IV uwzględniono zapisy SIWZ.

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 obiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku dot. kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8.
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanym JEDZ według Załącznika Nr 2 do SIWZ w formie
elektronicznej na adres gmina@slupia.com.pl .
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. 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. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
8. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w par. 7
ust. 9 pkt 2 SIWZ.
9. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z § 5 ust. 1 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
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2) JEDZ, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z
Wykonawców.
Dalsze dokumenty określone zostały w Sekcji III.1.3).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
11. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego
wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał m.in.: jedną dostawę wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznych w ilości minimum 10 instalacji w ramach jednego kontraktu / umowy.
— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 290 z pózn. zm.) oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej.
— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz minimum 3
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy bądź inspektora nadzoru branży sanitarnej,
Zamawiający informuje, iż do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej będzie brał również pod uwagę wykazane przez Wykonawców zadania zgodne z
przedmiotem zamówienia, które wykonywali zarówno w formule robót budowlanych, jak i w formule dostaw z
montażem.
12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawce, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
13. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w §
5 SIWZ:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 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 zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wg załącznika nr 5
do SIWZ);
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b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ);
Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
14. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których
mowa w § 6 SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia 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 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;
c) zaświadczenia 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 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;
d) odpisu 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;
e) oświadczenia 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 – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) – sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.
15. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 9
pkt 1 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Dalsze dokumenty są w Sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe”.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 8 do umowy.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa
w pkt powyżej.
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3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy w sposób i
na warunkach szczegółowo opisanych w par. 15 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: 29/05/2018
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: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia, pokój Nr 9.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w:
a) § 7 ust. 9 pkt 2 lit. a) niniejszej SIWZ - 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, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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b) § 7 ust. 9 pkt 2 lit. b) – d) niniejszej SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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
zalęgłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
17. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 lit. a) i b) tiret drugi SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 lit. b) tiret pierwszy
SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
18. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 12, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 13 SIWZ stosuje się odpowiednio.
19. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.
9 pkt 2 lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 12 lit. a) SIWZ, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 13 SIWZ
stosuje się odpowiednio.
20. Wadium:
1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium,
W wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
94 9288 1079 1720 0446 3000 0030 w tytule: „Wadium dla postępowania Nr PPIN.271.2.2018.JJ” – Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzać do ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www.slupia.com.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, 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.
4. 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.
5. 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 Pzp.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy tj.:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec tresce 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,
3) odwołanie wobec czynności innych zin określone w pkt 1) i 2) 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.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Skargę wnosi się a pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) 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
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Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2018
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