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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298850-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
2017/S 145-298850
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polska
Tel.: +48 746414408
E-mail: mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl
Faks: +48 746414404
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdkium.walbrzych.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdkium.walbrzych.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: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu.
Numer referencyjny: RZP/65/PN/32/2017/DR

II.1.2)

Główny kod CPV
31500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu realizowana
w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej
i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych pl. Na Rozdrożu oraz poprawie
systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.”
Przedmiot umowy obejmuje:
1. dostawę oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą przewodu i tabliczki bezpiecznikowej w ilości
1400 szt.;
2. dostawę 355 szt słupów oświetleniowych oraz wymianę słupów oświetlenia ulicznego w ilości 777 szt.;
3. dostawę oraz wymianę wysięgników znajdujących się na elewacji budynków oraz na linii napowietrznej NN w
ilości 199 szt.;
4. dostawę oraz wymianę przewodów linii oświetlenia ulicznego podwieszonych pod linią sieci niskiego napięcia
ok. 5 km;
5. wykonanie badań i pomiarów.
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
31311000
31321210
31527260
31527210
32421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu realizowana
w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej
i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych pl. Na Rozdrożu oraz poprawie
systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim.”
Przedmiot umowy obejmuje:
1. dostawę oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą przewodu i tabliczki bezpiecznikowej w ilości
1400 szt.;
2. dostawę 355 szt słupów oświetleniowych oraz wymianę słupów oświetlenia ulicznego w ilości 777 szt.;
3. dostawę oraz wymianę wysięgników znajdujących się na elewacji budynków oraz na linii napowietrznej NN w
ilości 199 szt.;
4. dostawę oraz wymianę przewodów linii oświetlenia ulicznego podwieszonych pod linią sieci niskiego napięcia
ok. 5 km;
5. wykonanie badań i pomiarów.
Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania Normy oświetlenia drogowego PN-EN 13201
dla wszystkich przypadków określonych w projekcie.
Wymagania dla opraw i słupów zostały opisane w dokumentacji projektowej.
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż parametry
wymienione w dokumentacji.
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania sprawności technicznej zamontowanych urządzeń,
gwarantującej uzyskanie przez Zamawiającego efektu ekologicznego, przez okres wynikający z rękojmi i
gwarancji.
Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną
odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.
Wykonawca składający ofertę równoważną powinien fakt ten wyraźnie wskazać w druku oferty oraz podać typy
opraw w formularzu cenowym.
Wykonawcy składający ofertę równoważną zobowiązani są przedstawić:
— wyliczenia fotometryczne (wykonane w ogólnodostępnym, bezpłatnym programie np. DIALUX), gdzie za
parametry wejściowe należy przyjąć wartości z projektu, dokumentujące, że wybrane oprawy oświetleniowe
zapewnią natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą, wystawione lub potwierdzone przez
producenta wskazanych opraw, że wyliczenia są prawidłowe. Załączone wyliczenia powinny potwierdzać
osiągniecie parametrów oświetleniowych na nie gorszym poziomie niż w projekcie Zamawiającego. Obliczenia
oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego
parametrami projektu tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika
– wskaźnika utrzymania, parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów. Wydruki
muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu
Zamawiającego,
— karty katalogowe potwierdzające dane techniczne i właściwości opraw,
— dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości, umożliwiających na ich
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych, w wersji papierowej oraz w formie plików do
programów na płycie CD wspomagające obliczenia fotometryczne.
Warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć pracowników w odzież roboczą z nazwą firmy;
2) w miejscach gdzie linia oświetleniowa prowadzona jest wspólnie z siecią nN Wykonawca
zobowiązany będzie prowadzić prace:
— w technologii prac pod napięciem zgodnie z instrukcją Tauron Dystrybucja S.A.,
— zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach
Energetycznych TD S.A,
— zgodnie z ruchowymi wymaganiami eksploatacyjnymi sieci elektroenergetycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej http://
bip.zdkium.walbrzych.pl/public/?id=105628
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.03.04-04-02-0014/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium 1
Cena oferty – waga 60 %
Kryterium 2
Okres gwarancji – waga 40 %
Łącznie – 100 %.

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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 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 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy:
1) karty katalogowe opraw oraz słupów jakie zostaną dostarczone i zabudowane,
2) Wykonawcy składający ofertę równoważną zobowiązani są przedstawić:
— wyliczenia fotometryczne (wykonane w ogólnodostępnym, bezpłatnym programie np. DIALUX), gdzie za
parametry wejściowe należy przyjąć wartości z projektu, dokumentujące, że wybrane oprawy oświetleniowe
zapewnią natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą, wystawione lub potwierdzone przez
producenta wskazanych opraw, że wyliczenia są prawidłowe. Załączone wyliczenia powinny potwierdzać
osiągniecie parametrów oświetleniowych na nie gorszym poziomie niż w projekcie Zamawiającego. Obliczenia
oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego
parametrami projektu tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika
– wskaźnika utrzymania, parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów. Wydruki
muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową projektu
Zamawiającego,
— karty katalogowe potwierdzające dane techniczne i właściwości opraw,
— dane techniczne rozsyłu światła opraw oświetleniowych tj. całej bryły światłości, umożliwiających na ich
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych, w wersji papierowej oraz w formie plików do
programów na płycie CD wspomagające obliczenia fotometryczne.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające
na dostawie materiałów elektrycznych dla oświetlenia ulicznego (w tym opraw i słupów) wraz z instalacją,
wymianą, budową lub przebudową oświetlenia drogowego 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 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
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
— odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub 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:
1) kierownikiem robót w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
2) dwoma brygadzistami posiadającym uprawnienia wymagane przepisami ustawy – Prawo energetyczne –
świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających energię elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,
3) ośmioma monterami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami ustawy – Prawo energetyczne
– świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca ma wykazać, że że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie materiałów
elektrycznych dla oświetlenia ulicznego (w tym opraw i słupów) wraz z instalacją, wymianą, budową lub
przebudową oświetlenia drogowego, o wartości minimum 200 000 PLN brutto każde zamówienie oraz 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.
Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego
z Wykonawców występujących wspólnie, lub
c) przez podmiot udostępniający samodzielnie.
2. Wykonawca ma wykazać, że że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami
1) kierownikiem robót w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
a) liczba osób: 1,
b) uprawnienia budowlane:
— posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
01/08/2017
S145
http://ted.europa.eu/TED

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

5/9

Dz.U./S S145
01/08/2017
298850-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

i elektroenergetycznych wydany¬mi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) minimalne doświadczenie:
— minimum 3 lata od daty uzyskania uprawnień,
2) dwoma brygadzistami posiadającym uprawnienia wymagane przepisami ustawy – Prawo energetyczne –
świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię
elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,
3) ośmioma monterami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami ustawy – Prawo energetyczne
– świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,
Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji
zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykony¬waniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz
z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych
państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot
udostępniający.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamówienie mogą realizować Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
rozdziale V SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) wymiana słupów oświetlenia ulicznego;
2) wymiana opraw oświetlenia ulicznego;
3) wymiana tabliczek bezpiecznikowych i podłączenie do zasilania;
4) wymiana przewodów oświetlenia ulicznego podwieszonych pod linią sieci niskiego napięcia.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, warunki realizacji umowy określone zostały w SIWZ – zamieszczone na
stronie http://bip.zdkium.walbrzych.pl/public/?id=105628
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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: 07/09/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
58-300 Wałbrzych ul. Matejki 1
pokój nr 21
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
58-300 Wałbrzych ul. Matejki 1, w kancelarii, pokój nr 5,
najpóźniej do dnia 7.9.2017 r. do godziny 10:00.

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:
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty,
2) wypełniony formularz cenowy,
3) aktualny na dzień złożenia ofert jednolity europejski dokument zamówienia na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale
V SIWZ,
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4) aktualny na dzień złożenia ofert jednolity europejski dokument zamówienia podmiotu, na zasobach którego
polega Wykonawca zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale V SIWZ wraz z dokumentami, o których
mowa w rozdziale V.7. pkt 1 (zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy – Prawo zamówień
publicznych),
5) aktualny na dzień złożenia ofert jednolity europejski dokument zamówienia podwykonawcy znanemu
Wykonawcy na dzień składania ofert zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale V SIWZ,
6) dowód wpłaty /wniesienia wadium.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 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 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, 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;
3) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
4) 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;
5) 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;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, wykaz dokumentów i oświadczeń znajduje się w rozdz. V SIWZ
zamieszczonej na str internetowej http://zdkium.walbrzych.pl lub http://bip.zdkium.walbrzych.pl/public/?
id=105628
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

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:
28/07/2017
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