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Polska-Poznań: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2017/S 147-303956
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21
Poznań
61-693
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pewińska
Tel.: +48 618274555
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Faks: +48 618274582
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://poznan.sa.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.poznan.sa.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sądownictwo

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

Nazwa:
Zakup projektorów, skanerów, wokand i niszczarek dla sądów apelacji poznańskiej.
Numer referencyjny: ZP-373-06/17

II.1.2)

Główny kod CPV
30000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

03/08/2017
S147
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 10

Dz.U./S S147
03/08/2017
303956-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2 / 10

Sąd Apelacyjny w Poznaniu działa w imieniu własnym jak i na rzecz sądów powszechnych z terenu apelacji
poznańskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia
28.3.2017r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania
zamawiającego( Dz. Urz. MS. 2017 r., poz. 122), których wykaz stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup projektorów, skanerów, wokand i niszczarek dla sądów apelacji
poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
1) Część 1 – Projektor typ 1 – w ilości szt. 4, okres gwarancji – 24 miesiące.
2) Część 2 – Skaner typ 1 – w ilości szt. 11, okres gwarancji – 24 miesiące.
3) Część 3 – Wokanda typ 1 – w ilości szt. 33, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, punktowany w
kryteriach oceny ofert.
4) Część 4 – Niszczarki – w ilości szt. 83, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, punktowany w kryteriach
oceny ofert.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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:
Część 1 – Projektor typ 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1 – Projektor typ 1 – w ilości szt. 4, okres gwarancji – 24 miesiące.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art.24aa
ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla każdej z części zamówienia w wysokości:
część 1 w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście zł).
Maksymalny termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania
punktowany w kryteriach.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2 – Skaner typ 1
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2 – Skaner typ 1 – w ilości szt. 11, okres gwarancji – 24 miesiące.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
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Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw.„procedurę odwróconą”, uregulowaną w art.24aa
ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla każdej z części zamówienia w wysokości:
część 2 w wysokości 170 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt zł).
Maksymalny termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania
punktowany w kryteriach.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3 – Wokanda typ 1
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
30231100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3 – Wokanda typ 1 – w ilości szt. 33, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, okres gwarancji
punktowany w kryteriach oceny ofert.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Obsługa serwisowa / 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: 30
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
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw.„procedurę odwróconą”, uregulowaną w art.24aa
ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla każdej z części zamówienia w wysokości:
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część 3 w wysokości 2 600 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset zł).
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4 – Niszczarki
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30191400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 4 – Niszczarki – w ilości szt. 83, minimalny okres gwarancji – 24 miesiące, okres gwarancji punktowany
w kryteriach oceny ofert
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne
części zamówienia określono w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne
części wraz z adresami dostaw wskazano w liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / 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: 30
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
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw.„procedurę odwróconą”,uregulowaną w art.24aa
ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla każdej z części zamówienia:
część 4 w wysokości 3 300 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta zł).
Maksymalny termin wykonania zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania
punktowany w kryteriach.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
— Dot. części 1 – Projektor typ 1
wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu biurowego lub komputerowego*
o wartości nie mniejszej niż 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy zł 00/100) brutto;
— Dot. części 2 – Skaner typ 1
wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu biurowego lub komputerowego*
o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) brutto;
— Dot. części 3 – Wokanda typ 1
wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu biurowego lub komputerowego*
o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;
*Przez sprzęt biurowy lub komputerowy Zamawiający rozumie skanery lub wokandy elektroniczne lub projektory
lub stacje robocze lub monitory lub laptopy lub serwery lub przełączniki sieciowe.
— Dot. części 4 – Niszczarki
wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia na dostawę sprzętu biurowego* o wartości nie mniejszej niż 15 000
PLN. (słownie: piętnaście tysięcy zł. 00/100) brutto każde.
*Przez sprzęt biurowy Zamawiający rozumie niszczarki lub obcinarki lub gilotyny lub bindownice lub laminatory.
Jeżeli wartość zamówienia wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, dla potrzeb sprawdzenia spełniania
warunku, Zamawiający przeliczy podaną przez Wykonawcę wartość według średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do
oferty musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: II; III sekcja: A, B, C, D; IV; VI.
Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowieniainstrukcja.pdf
Formularz JEDZ muszą podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. uprawnione do reprezentacji albo
upoważnione na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
2) odrębny formularz JEDZ o którym mowa w pkt. 1 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ składa:
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a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
b) każdy podmiot udostępniający swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp
3) zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ – jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach (zdolnościach technicznych
lub zawodowych) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie
wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę
udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres,
rodzaj,czasu dzielenia a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści
dokumentu musi jasno wynikać: jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; jaki sposób
zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; jakiego
charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem; jaki jest zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
wykazu dostaw wykonanych, 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 należycie – dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ na Część 1 –
Projektor typ 1, Część 2 – Skaner typ 1, załącznik nr 6A do SIWZ na Część 3 – Wokanda typ 1, załącznik nr 6B
do SIWZ na Część 4 – Niszczarki.
Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w części 1, części 2, części 3, części 4 w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określone w pkt. 16.2 SIWZ oraz we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6, załącznik nr 6A oraz załącznik nr 6B do SIWZ.

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
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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: 13/09/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 13/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21, 61 – 693 Poznań pokój nr 419 (IV piętro).
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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:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca do oferty musi
dołączyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3
ustawy Pzp potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
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
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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 – w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w części III sekcji C
formularza JEDZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych
referencyjnych dokumentacji;
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.
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
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 2016 r. poz. 716).
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich
ww.dokumentów, oświadczeń.
Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
(www.poznan.sa.gov.pl) informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, złożyli Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart.24
ust. 1 pkt 23.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2017
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