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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365689-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Autobusy niskopodłogowe
2019/S 148-365689

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

MPK Sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Okrężna 9
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Wieczorek
Tel.:  +49 146300624
E-mail: zamowienia@mpk.tarnow.pl 
Faks:  +49 146269642
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.tarnow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpk.tarnow.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://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego, ekologicznego niskoemisyjnego, zasilanego
gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonego do kom. miejskiej w MPK Sp. z o.o. w Tarnowie.
Numer referencyjny: PUZP/20/Z/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@mpk.tarnow.pl
http://www.mpk.tarnow.pl
www.mpk.tarnow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings
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34121400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego, ekologicznego
niskoemisyjnego, zasilanego gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w
MPK Sp. z o.o. w Tarnowie.
Autobus ma być fabrycznie nowy o przebiegu nie większym niż 1 500 km. Rok produkcji autobusu 2020 o
długości 11,90 do 12.20 [m].
Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 PLN

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
34121400
34121100
48800000
48810000
09120000
48611000
48900000
30233000
32333100
38651600
32342412

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL217
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Oferowany autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z
dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 nr 1990 t.j. z dnia 17.10.2018 r.) oraz odpowiadać
warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 nr 2022 t.j. z dnia
15.12.2016 r.).
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2. Oferowany autobus musi spełniać normę PN-S-47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego
klasy I.
3. Oferowany autobus musi spełniać wymagania i warunki określone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji
pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz.U.UE.L.2015.153.1
z dnia 18.6.2015), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ — w zakresie wymagań dotyczących
pojazdów kategorii M3 klasy I – niskopodłogowych. Oferowany autobus musi spełniać wymagania i warunki
określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25.3.2013 r., w
sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
(Dz.U.2015.1475 z dnia 25.9.2015, z późniejszymi zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie
homologacji typu – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3.
4. Oferowany autobus musi być wyposażony w silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym sprężonym CNG,
spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia
spalin wymagane przez normę EURO VI, określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 595/2009, Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25.5.2011, wykonującym i zmieniającym
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniającym załączniki I i III do
dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
5. Oferowany autobus nie może być prototypem oraz musi być fabrycznie nowy, to znaczy wyprodukowany nie
wcześniej niż w roku 2020, nieużywany do celów prezentacyjnych, testowych i podobnych, nierejestrowany, z
przebiegiem nie większym niż 1 500 km.
6. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi:być całkowicie niskopodłogowy – bez stopni pośrednich na
podłodze, w przejściu środkowym oraz drzwiach, spełniać wymagania czystości spalin normy EURO VI.
7. Oferowany autobus musi być wykonany przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów niepalnych,
szczególnie w zakresie materiałów użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia oraz posiadać
homologację EWG pojazdu odnośnie do palności z badań niepalności elementów wyposażenia przedziału
pasażerskiego oraz kabiny kierowcy wykonanych zgodnie z Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).
8. Oferowany autobus musi spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
10.5.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych
zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559). Wymagane parametry są oparte na wynikach testu
zużycia paliwa SORT-2.zużycie paliwa do powyższych wyliczeń przyjęte zostało z wyników testów SORT-2, 9.
Oferowany typ autobusu musi posiadać aktualne Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu, wydane zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiące podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski na dzień
składania oferty.
10. Dostarczany autobus w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego musi odpowiadać aktualnym
przepisom rejestracji pojazdów i musi posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do sprzedaży i rejestracji
pojazdów w Wydziale Komunikacji z zastrzeżeniem pkt 11.
11. Wraz z dostawą autobusu Wykonawca dostarczy pełną dokumentację związaną z procedurą odbioru przez
TDT.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry Techniczne / Waga: 47
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 3
Cena - Waga: 50
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane z „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020”Tytuł projektu: Poprawa jakości komunikacji miejskiej na obszarze działania Zarządu Dróg i Komunikacji w
Tarnowie.Oś Priorytetowa 4: Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.5: Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 4.5.2: Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a
możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w art. 93 ustawy 1a, SIWZ oraz
Ogłoszeniu o zamówieniu.

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:
3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy,
dotyczących:
3.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.
1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu i
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór
Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.
ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z
6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia
Jednolitego Dokumentu.
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a) dokumenty potwierdzające poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, THC z silników do pojazdu –
wyniki badania WHTC (CI) oraz protokół SORT-2. Badania muszą być przeprowadzone przez niezależną
jednostkę uprawnioną do wykonywania takich badań dla oferowanego pojazdu;
b) aktualne świadectwo homologacji na autobus o napędzie silnikiem spalinowym zasilanym gazem ziemnym
sprężonym CNG wraz z załącznikami (pełne, nie warunkowe) wydane przez ustawowo uprawniony organ bez
jakichkolwiek odstępstw lub równoważny dokument wraz z załącznikami dopuszczający do poruszania się i
rejestracji pojazdu na terenie RP dla oferowanego pojazdu;
c) specyfikację techniczną producenta potwierdzającą wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego
autobusu lub opis techniczny sporządzony przez wykonawcę potwierdzającego parametry techniczno-użytkowe
autobusu załącznik nr 2.1;
11.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z
wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art.
24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
11.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
11.3. 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, 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;
c.d. Informacje dodatkowe.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
9. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
9.1. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego nie
mniejszą, niż wartości 500 000,00 PLN;
9.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert że, posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie
mniejszą niż wartości 500 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający żąda posiadania doświadczenia, iż wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert wykonał należycie co najmniej jedną dostawę minimum 1 autobusu niskopodłogowego do przewozu



Dz.U./S S148
02/08/2019
365689-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 9

02/08/2019 S148
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 9

w zbiorowej komunikacji miejskiej, o długości autobusu 11,90 m do 12,20 m, zasilanych gazem ziemnym
sprężonym CNG, na którą Wykonawca składa ofertę.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
niniejszej SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 29 000,00 PLN.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
PEKAO S.A. O/Tarnów 30124047481111000048816753 przed upływem terminu składania ofert. Na
dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na przetarg” – Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego
autobusu niskopodłogowego, ekologicznego niskoemisyjnego, zasilanego gazem ziemnym sprężonym CNG,
przeznaczonego do komunikacji
Miejskiej w MPK Sp. z o.o. w Tarnowie.
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
w wysokości 3 % ceny oferty zawierającej podatek VAT. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca
zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu faktury od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego autobusu.
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT, o której mowa w pkt. 1 powyżej, będzie stanowił Protokół Odbioru,
podpisany bez uwag co do wyposażenia, kompletacji i dokumentacji przez upoważnionego przedstawiciela
(przedstawicieli Zamawiającego).
3. Zamawiający akceptuje możliwość otrzymywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych
przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl na
podstawie ustawy z 9.11.2018 r. o elektrycznym fakturowaniu
W zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. poz. 2191).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej
(konsorcjum).
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może
zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym
wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania,
zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie
w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

www.efaktura.gov.pl
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnym 180 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych oraz serwisowych w okresie
nieprzekraczającym 3 lata cało pojazdowa z zastrzeżeniem wydłużonej gwarancji zgodnie z paragrafem 5
umowy i załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Odbiór nowego autobusu odbędzie się dwuetapowo:
1) odbiór wstępny (techniczny) autobusu w zakładzie produkcyjnym lub przedstawicielstwie Wykonawcy
znajdujących się na terenie Polski;
2) odbiór końcowy autobusu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie.
4. Za termin realizacji zamówienia uznaje się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego autobusu po odbiorze
końcowym.
5. Zamawiający dokonywał będzie odbioru autobusu tylko w dni robocze od 7:00 do 15:00.

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: tak

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: 10/09/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/
mpk_tarnow/proceedings.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Okrężna 9 pokój nr 2, za pośrednictwem
Platformy Zakupowej Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
c.d żądanych dokumentów:
11.4. 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;
11.5. 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; (załącznik nr 13 do SIWZ);
11.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; (załącznik nr 13 do SIWZ);
11.7. 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) (załącznik nr 13 do
SIWZ):
a) oświadczenie na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy o udziale towarów pochodzących z państw
członkowskich UE lub państw, z którymi wspólnota zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców;
12. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr
5 do SIWZ.
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 11 pkt 11.1 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru
w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu
wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z wyłączeniem przesłanek
określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d
(przesłanki wykluczenia obligatoryjne);
b) w ust. 11 pkt 11.2–11.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt a i b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 13 pkt b tiret pierwsze,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy zawarte są w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2019


