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Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
2019/S 049-113436
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
ul. Słoneczna 46
Olsztyn
10-710
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Różacki
Tel.: +48 895241203
E-mail: krozacki@mpec.olsztyn.pl
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpec.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.6)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
Numer referencyjny: MPEC/PE-EZ/74/19

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

45251200

Roboty budowlane
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Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu
dostosowania do norm emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT
oraz Modernizacji Kotła K3 na ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i
wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji Oczyszczania Spalin, z opcją
Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego komina, rozbiórka
komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót, a także
wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych. Przedmiot niniejszego Zamówienia
Wykonawca wykonuje zgodnie z formułą „pod klucz”. Przedmiot Zamówienia ma
zostać zrealizowany zgodnie z niniejszym SIWZ oraz Programem FunkcjonalnoUżytkowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5)
II.1.6)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)
II.2.1)

45111300
45200000
45259900
45251250
45251200
45330000
71320000
45213250
30237252
45351000
71321000
45223000
45262610
45223100
45223200
45223800
45231100
45223210
45262640
90513000
90720000

Kod NUTS: PL622

Wykonanie wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych, w tym w szczególności:
1) wykonanie Dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej i przeniesienie Praw
Własności Intelektualnej do niej na Zamawiającego;
2) budowa Instalacji odazotowania w technologii SNCR (selective noncatalyticreduction – selektywna niekatalityczna redukcja) dla każdego z kotłów K2 i
K3 w Części Podstawowej;
3) dokonanie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego, zamontowanej na Kotle K1 z
Inwestycją oraz udzielenie Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonaną integrację.
Wymagane przez Instalację SNCR Zamawiającego parametry zasilania określone są w
PFU;
4) budowa Instalacji odsiarczania i Instalacji odpylania dla każdego z kotłów (K1, K2,
K3) w Części Podstawowej (z zastosowaniem mechanicznych odpylaczy wstępnych,
odsiarczania metodą suchą lub półsuchą i odpylania z zastosowaniem filtrów
workowych);
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5) budowa kompletnych przewodów spalinowych łączących kotły Części Podstawowej
i Części Szczytowej z nowym kominem oraz demontaż istniejących przewodów
spalinowych;
6) budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu
2,8 m;
7) rozbiórka istniejącego komina o wysokości 120 m oraz demontaż wszystkich
innych istniejących urządzeń oczyszczania spalin obsługujących kotły Części
Podstawowej;
8) budowa oddzielnych instalacji monitorowania emisji spalin dla Części Podstawowej
i Części Szczytowej;
9) Modernizacja w technologii ścian szczelnych kotła K3;
10) zapewnienie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych i
Dodatkowych Parametrów Technicznych;
11) zapewnienie Dyspozycyjności Kotła oraz Dyspozycyjności IOS;
12) zaprojektowanie i wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i
instalacji integralnie związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności kompletnej
infrastruktury towarzyszącej typowej dla obiektów przemysłowych (m.in. drogi
wewnętrzne, przyłączenie mediów);
13) udzielenie Gwarancji Jakości i wykonywanie obowiązków z tytułu Rękojmi na
wykonaną Inwestycję;
14) przeprowadzenie Szkoleń personelu Zamawiającego;
15) w Opcji – zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła
K1.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty eksploatacji / Waga: 30
Cena - Waga: 70

Początek: 17/06/2019
Koniec: 30/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega zastosowanie Prawa Opcji do zwiększenia zakresu
Zamówienia o zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania SNCR dla Kotła
K1.
2. Zamawiający może z Prawa Opcji nie skorzystać. Zamówienie realizowane w
ramach Prawa Opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy
żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest
realizacja Przedmiotu Zamówienia w całości, to jest w zakresie podstawowym, a w
zakresie poszerzonym o Instalację odazotowania SNCR dla Kotła K1 - o ile
Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji.
3. Zasady dotyczące realizacji Zamówienia objętego Prawem Opcji będą takie same
jak te, które obowiązują przy realizacji Zamówienia Podstawowego.
4. Zamówienie objęte Opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim
otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z Prawa Opcji skorzystać.
5. Zamawiający przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji w terminie do 6 (sześciu)
miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż w terminie do
31.12.2019 r.
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6. Termin wykonania Zamówienia objętego Opcją nie może być dłuższy niż o
31.3.2021 r.

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Terminy poszczególnych etapów realizacji zamówienia określone zostały w SIWZ.
Zamówienie dotyczy projektu nr 461/2018, na który Zamawiający uzyskał pożyczkę
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
siedzibą w Warszawie.

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:
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej. Do Oferty (Formularz Oferty stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca: 1.1. nie podlega wykluczeniu, 1.2. spełnia warunku udziału w
postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany
jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” - JEDZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W szczególności Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa),
1. wykazać, że za okres ostatnich zamkniętych 3 lat obrotowych, przychód ze
sprzedaży wyniósł nie mniej niż 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów
złotych). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć
dokumenty za ten okres,
2. wykazać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, w wysokości nie
mniejszej niż 50 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów złotych),
według informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
której Wykonawca posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
3. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia minimum na kwotę 25 000 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) (OC delikt i OC kontraktowe).
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w
celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych podanych w walutach obcych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Poniższa treść nie dotyczy minimalnego poziomu wymaganych standardów, a
dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa ustawy
Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących dokumentów:
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1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 50
000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i na zasadach przedstawionych
w pkt. 1.3. Rozdziału IX SIWZ, wydanej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
2. opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 25 000 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych);
3. rachunku zysków i strat za okres ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych, z
których będzie wynikać, że w każdym roku obrotowym przychód ze sprzedaży
wyniósł nie mniej niż 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy załączyć dokumenty za ten okres.
W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, należy
dołączyć inne dokumenty określające wysokość przychodów;
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa):
W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, zamontował,
uruchomił i przekazał do eksploatacji:
— minimum 2 kompletne instalacje odsiarczania i instalacje odpylania za kotłem o
mocy minimum 25 MW oraz
— minimum 1 instalację odazotowania metodą SNCR zainstalowaną w kotle
rusztowym opalanym węglem o mocy minimum 20 MW.
Wykaże, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem
osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu
Umowy:
a) Kierownik budowy - reprezentujący Wykonawcę na budowie, posiadający
uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art.14
ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed
rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, przynależący do
właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiadający minimum 5 lat
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy,
b) Osoba/osoby odpowiadająca/e za nadzór montażu – posiadająca/e doświadczenie
w nadzorowaniu montażu i uruchomieniu:
— co najmniej 2 instalacji obejmujących odpylanie i odsiarczanie dla kotłów o mocy
co najmniej 25MW oraz
— co najmniej 2 instalacji obejmujących odazotowanie spalin dla kotłów o mocy co
najmniej 20MW,
c) Kierownik robót – posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone w art. 14 ust.
1 pkt. 4 lit. b) Prawa budowlanego, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed
rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, przynależący do
właściwej izby samorządu zawodowego,
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d) Kierownik robót – reprezentujący Wykonawcę na budowie, posiadający uprawnienia
budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, określone w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. c) Prawa
budowlanego lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem
2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w
trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, przynależący do właściwej
izby samorządu zawodowego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Poniższa treść nie dotyczy minimalnego poziomu wymaganych standardów, a
dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa ustawy
Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia następujących dokumentów:
Wykazu robót budowlanych (zał. nr 10) – wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, zamontował, uruchomił i przekazał
do eksploatacji:
— minimum 2 kompletne instalacje odsiarczania i odpylania za kotłem o mocy
minimum 25 MW oraz
— minimum 1 instalację odazotowania spalin metodą SNCR zainstalowaną w kotle
rusztowym opalanym węglem o mocy minimum 20 MW.
W wykazie winny być podane dane dotyczące: rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty;
Wykazu osób (zał. nr 11), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie Robotami Budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami;
III.1.4)
III.1.5)
III.1.6)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, które będzie ważne i
obowiązujące przez cały okres związania Ofertą, w wysokości: 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub
kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: (w tytule przelewu należy wpisać
sygnaturę postępowania);
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 110).
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III.1.7)
III.1.8)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23
ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jako najkorzystniejszej, Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.2.2)

Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

III.2)

Szczegółowe warunki umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie
warunków zmian zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w
SIWZ.
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2.1)

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

IV.2.3)
IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2)

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 234-536268
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:45

Polski

Oferta musi zachować ważność do: 11/07/2019

Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie na platformie Zamawiającego)
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny,

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:113436-2019:TEXT:PL:HTML

7/9

11.03.2019

Roboty budowlane - 113436-2019 - TED Tenders Electronic Daily

terminu wykonania zamówienia.

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:

Akceptowane będą faktury elektroniczne

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed
udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona (zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp), do złożenia w wyznaczonym terminie
następujących dokumentów:
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
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;
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych 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;
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 Pzp;
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;
Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
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 (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1445);
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Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.
VI.4)
VI.4.1)

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

VI.4.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4.2)

VI.5)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu
zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2019
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