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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Kolpenicka
Tel.:  +48 713689234
E-mail: kolpenicka.r@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689581
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dco.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu w podziale na osiem zadań.
Numer referencyjny: ZP/PN/91/16/LAM

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem, szkoleniem pracowników w
zakresie obsługi) sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz mebli biurowych w podziale na osiem zadań na
potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

mailto:kolpenicka.r@dco.com.pl
www.dco.com.pl
www.dco.com.pl
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 340 950.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa, uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie obsługi 2 defibrlatorów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie obsługi 2 defibrlatorów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-300 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie parametrów
technicznoużytkowych
opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności,certyfikaty CE, potwierdzenie, że
zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Dostawa, uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie obsługi 3 ciśnieniomierzy elektronicznych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie obsługi 3 ciśnieniomierzy elektronicznych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-15,00 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie parametrów
technicznoużytkowych
opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności,certyfikaty CE, potwierdzenie, że
zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa, uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie obsługi 5 pomp infuzyjnych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie obsługi 5 pomp infuzyjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-620,00 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie parametrów
technicznoużytkowych
opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności,certyfikaty CE, potwierdzenie, że
zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 4 kozetek lekarskich
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 4 kozetek lekarskich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-30,00 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie parametrów
technicznoużytkowych
opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności,certyfikaty CE, potwierdzenie, że
zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 3 wózków wielofunkcyjnych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 3 wózków wielofunkcyjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-500,00 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie parametrów
technicznoużytkowych
opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności,certyfikaty CE, potwierdzenie, że
zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 2 wózków inwalidzkich
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33193120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa 2 wózków inwalidzkich

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-35,00 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie parametrów
technicznoużytkowych
opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności,certyfikaty CE, potwierdzenie, że
zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi 24 foteli do podawania cytostatyków
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i przeskolenie pracowników 24 foteli do podawania cytostatyków

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-6 500,00 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie parametrów
technicznoużytkowych
opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności,certyfikaty CE, potwierdzenie, że
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zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa, montaż mebli biurowych
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Hirszfelda 12, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, montaż mebli biurowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium-400,00 PLN.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda Odpowiednich katalogów producenta potwierdzających spełnianie
parametrów techniczno użytkowych opisanych przez Zamawiającego, deklaracja/e zgodności, certyfikaty CE,
potwierdzenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Dotyczy tylko zadania 7-
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
wykonał minimum jedną dostawę foteli/ łóżek medycznych na kwotę łączną co najmniej 250 000PLN netto.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę co najmniej dwudziestu foteli/łóżek medycznych
zrealizowaną jednorazowo.
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego
europejskiegodokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznikdo SIWZ
(2) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżejoceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowychlub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określającychczy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, sąreferencje 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 oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływemterminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w
zakresieokreślonym powyżej. Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta na warunkach przedstawionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik
doSpecyfikacji.
Warunki płatności-Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi w złotych polskich, przelewem
na rachunekbankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającegoprawidłowo wystawionej faktury VAT.
Możliwości zmiany umowy zostały opisane w dokumentacji przetargowej.

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2017
Czas lokalny: 09:30

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: 12/02/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 Wrocław.

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:
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
napodstawie art. 24 ust 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają wymagania
określoneprzez Zamawiającego.
2.Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
wpostępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w formie standardowego formularza
JEDZsporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.
3.Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art.24 ust.1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda
następującychdokumentów:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21Pzp,wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
wcałości wykonania decyzji właściwego organu.
3)zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
UbezpieczeniaSpołecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek naubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminuskładania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
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porozumienie z właściwymorganem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu.
4)oświadczenia wykonawcy:
a)o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
ozaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
wprzypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat
tychnależności,
b)o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o
zamówieniepubliczne,
c)o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach
iopłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716)
5)oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art. 24ust. 5. pkt 1 uPzp Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o
działalnościgospodarczej
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następniezbadać,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia
warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwośćdokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonanowyboru
Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z
dnia29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
2.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.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
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wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5.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.
6.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
środkówkomunikacji elektronicznej.
7.Odwołanie wnosi się:
a. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób
b. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia na stronie internetowej
c. wobec czynności innych niż określone w ust. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2016


