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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618753-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Twardogóra: Usługi inżynieryjne
2019/S 249-618753

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Twardogóra
Krajowy numer identyfikacyjny: 9111001183
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 14
Miejscowość: Twardogóra
Kod NUTS: PL518
Kod pocztowy: 56-416
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Urbaniak
E-mail: ratusz@twardogora.pl 
Tel.:  +48 713992200
Faks:  +48 713158142
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.twardogora.pl
Adres profilu nabywcy: http://epz.twardogora.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://epz.twardogora.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-
Twardogóra
Numer referencyjny: OR.271.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:ratusz@twardogora.pl
http://bip.twardogora.pl
http://epz.twardogora.pl
http://epz.twardogora.pl
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71300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-
Twardogóra.

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
30200000
30230000
48000000
72268000
72260000
72263000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z
dostawą, wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-Twardogóra” w ramach Projektu:
„e-Twardogóra”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi –
horyzont.
Zakładane w ramach zamówienia działania do wykonania obejmują:
1. Dostawę sprzętu informatycznego.
2. Wdrożenie/modernizacja oprogramowania dziedzinowego.
3. Uruchomienie Portali.
4. Wdrożenie e-usług.
5. Instruktaż z obsługi wdrożonych rozwiązań.
Zamówienie obejmuje: Etap I – Przygotowanie wdrożenia, Etap II – Wdrożenie Systemu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie
informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 79500,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące
wadium zawarte zostały w rozdziale 7 SIWZ.

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:
Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek,jeżeli wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,wykonał:
Co najmniej 3 zamówienia obejmujące:
Wdrożenie systemu obiegu dokumentów
Wdrożenie systemu e-usług obejmującego e-usługi na 4 i 5 poziomie,zintegrowanego z profilem zaufanym oraz
oferującego obsługę płatności elektronicznych
Zaprojektowanie i budowę portalu e-usług
Wdrożenie systemu informacji przestrzennej wraz z geoportalem
O wartości nie niższej niż 1500000zł brutto każde
Oraz
Co najmniej 3 zamówienia obejmujące:
Dostawę oraz konfigurację infrastruktury sprzętowej, na którą składały się przynajmniej:
Serwery
Macierze dyskowe
Urządzenia sieciowe (firewalle, routery lub przełączniki)
Dostawę oraz konfigurację oprogramowania do wirtualizacji oraz oprogramowania systemowego,
O wartości nie niższej niż 300000zł brutto każde
W przypadku,gdy wartość zamówienia jest określona w innej walucie niż w złotych polskich,Zamawiający
dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie–na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych,określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Wykonawca spełni warunek,jeżeli wykaże,że dysponuje niżej wymienionymi osobami:
Wykaz osób
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Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie
KIEROWNIK ZESPOŁU(min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe
Aktualny certyfikat PRINCE2 Foundation lub równoważny*
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w roli kierownika zespołu,w
realizacji co najmniej trzech usług informat.obejmujących dostawę infrastruktury sprzętowej oraz wdrożenie
systemu informat.,o wartości każdej z usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS. ARCHITEKTURY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH(min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
Wiedzę z zakresu projektowania architektury systemów informatycznych
Certyfikat TOGAF Certified v.8 lub wyższy lub równoważny*
Znajomość modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w roli architekta,w realizacji co
najmniej trzech usług informatycznych obejmujących wdrożenie systemu informatycznego,o wartości każdej z
usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH(min.1 osoba)
Posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w realizacji co najmniej trzech
usług informat.obejmujących wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP,o
wartości każdej z usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS.BAZ DANYCH(min. 1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe techniczne
Wiedzę z zakresu projektowania, tworzenia oraz zarządzania bazami danych
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w roli specj.ds.baz danych,w
realizacji co najmniej trzech usług informatycznych obejmujących wdrożenie systemu zarządzania bazą
danych,o wartości każdej z usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS.BEZPIECZEŃSTWA IT(min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe techniczne
Certyfikat CISA lub równoważny*
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w roli specj.ds.bezpieczeństwa
IT,w realizacji co najmniej trzech usług informat.obejmujących wdrożenie systemu informat.,o wartości każdej z
usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS.UX(min.1 osoba)
Posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w projektowaniu i programowaniu stron internet.,aplikacji WEB
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,brał udział w roli specj.ds.UX w realizacji
co najmniej trzech usług informat.obejmujących wdrożenie portalu internet.
Posiada doświadczenie w:
Cd. poniżej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. z punktu III.1.1)
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— projektowaniu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0.oraz techniką RWD
— przeprowadzaniu testów i badań użyteczności
Posiada znajomość HTML/CSS
SPECJALISTA DS.PROGRAMOWANIA(min.1 osoba)
Posiada znajomość technologii HTML,JavaScript,PHP,Python
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, brał udział w roli programisty w realizacji
co najmniej trzech projektów informat.obejmujących wytworzenie aplikacji w technologii WEB, o wartości każdej
z usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS.PROCESÓW BIZNESOWYCH(min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe
Znajomość modelowania procesów biznesowych:
— potwierdzoną ważnym certyfikatem UML lub równoważnym*
— z wykorzystaniem notacji BPMN
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w roli specjalisty ds. procesów
biznesowych,w realizacji co najmniej trzech usług informat.obejmujących wdrożenie systemu informat.,o
wartości każdej z usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS.TESTÓW(min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe techniczne
Certyfikat ISTQB lub równoważny*
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w roli specjalisty ds.testów,w
realizacji co najmniej trzech usług informat.obejmujących wdrożenie systemu informat.,o wartości każdej z usług
nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA DS.SPRZĘTU(min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe techniczne
Przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy obsłudze urządzeń sieciowych
Wiedzę z zakresu budowy,konfiguracji i obsługi:
— urządzeń sieciowych
— serwerów, komputerów i macierzy dyskowych
Znajomość komputerowych systemów operacyjnych oraz praktyczne umiejętności z zakresu wirtualizacji
potwierdzone certyfikatem Certified Data Center Professional lub równoważnym*
SPECJALISTA DS.SZKOLEŃ(min.1 osoba)
Posiada wykształcenie wyższe
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w prowadzeniu co najmniej
trzech szkoleń dla podmiotów administracji publicznej z zakresu administracji i użytkowania wdrożonego
systemu informat.
SPECJALISTA W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA GIS(min.1 osoba)
Posiada wykształcenie wyższe informat.lub pokrewne. Posiada min.dwuletnie doświadczenie w realizacji
projektów związanych z programowaniem systemów GIS
Brał udział,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w realizacji co najmniej dwóch
usług informat.polegających na uruchomieniu e-usług (m.in.wyrys i wypis z MPZP na 4.poziomie dojrzałości)
oraz wdrożeniu modułu do zarządzania informacją przestrzenną,o wartości każdej z usług nie niższej niż
1500000zł brutto
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SPECJALISTA W ZAKRESIE WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA GIS(min.1 osoba)
Posiada wykształcenie wyższe
Brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w realizacji co najmniej dwóch
usług informat.polegających na uruchomieniu e-usług(m.in. wyrys i wypis z MPZP na 4. poziomie dojrzałości)
oraz wdrożeniu modułu do zarządzania informacją przestrzenną,o wartości każdej z usług nie niższej niż
1500000zł brutto
SPECJALISTA W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (min.1 osoba)
Posiada wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej
Brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w realizacji co najmniej dwóch
usług informat.związanych z przetwarzaniem dokumentacji planistycznych (MPZP oraz SUiKZ),o wartości
każdej z usług nie niższej niż 1500000zł brutto
SPECJALISTA W ZAKRESIE DANYCH PRZESTRZENNYCH(min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe geodezyjne
Wiedzę z zakresu znajomości zagadnień i oprogramowania GIS,znajomość przepisów Dyrektywy INSPIRE i
przepisów wykonawczych
Brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,w realizacji co najmniej dwóch
usług informat.polegających na wdrożeniu i zasileniu systemu przestrzennymi danymi,o wartości każdej z usług
nie niższej niż 1500000zł brutto
Cd. poniżej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. z punktu III.1.2)
SPECJALISTA DS.GRAFIKI (min.1 osoba)
Posiada:
Wykształcenie wyższe
Min.5-letnie doświadczenie zawodowe w roli specjalisty ds.grafiki w projektach,których przedmiotem było
opracowanie portali
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,brał udział,w roli specjalisty ds.grafiki,w
realizacji co najmniej trzech projektów informat.obejmujących opracowanie graficzne portalu internet.,o wartości
każdego z projektów nie niższej niż 1500000zł brutto
ADMINISTRATOR GIS(min.1 osoba)
Posiada certyfikat lub dyplom ukończenia szkolenia/kursu z zakresu projektowania systemów GIS lub
administrowania/konfigurowania serwerów mapowych w dowolnej technologii produktowej
Brał udział, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej dwóch
usług informat.polegających na budowie systemów klasy GIS, w których wykorzystano serwer mapowy, o
wartości każdej z usług nie niższej niż 1500000zł brutto
Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną z ww. funkcji za wyjątkiem Kierownika zespołu oraz Specjalisty
ds.szkoleń,który musi pełnić wyłącznie jedną funkcję. Zamawiający wymaga,aby liczba osób realizujących
zamówienie nie była mniejsza niż 10 osób
UWAGA:Wszystkie osoby wymienione w ofercie muszą realizować przedmiot zamówienia.Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany osób wykonujących zamówienie ze strony Wykonawcy.Zmiana jest możliwa
jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę w
ofercie
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*Jako certyfikat równoważny Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu
analogicznego, co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
A.analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat
B.analogiczny stopień poziomu kompetencji
C.analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu
D.analogiczny okres i zakres szkolenia, jeśli uzyskanie certyfikatu uzależnione jest od odbycia szkolenia,
potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzamin
Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanych warunków na podstawie treści złożonego oświadczenia
JEDZ i oświadczenia „Wykaz osób” (zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ) oraz oświadczenia “Wykaz
usług” (zgodnie ze wzorem załącznika nr 9 do SIWZ) według formuły „spełnia/nie spełnia”.Z treści załączonych
dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.
Próbka:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dysków przenośnych (głównego i zapasowego),
stanowiące próbkę oferowanych dostaw. Próbka ta stanowić będzie „dokument przedmiotowy” potwierdzający,
że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i zgodnie z art. 26ust.3 Prawo
zamówień publicznych podlegać będzie ewentualnemu odpowiednio: złożeniu, uzupełnieniu, poprawieniu
lub wyjaśnieniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Każdy Wykonawca dokona prezentacji
próbki e-usług na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.
Celem prezentacji próbki będzie potwierdzenie, że oferowane rozwiązanie odpowiada wymaganiom
określonym w SOPZ. Scenariusz badania próbki został opisany w załączniku nr 12 do SIWZ. Ponadto, każdy
Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w Formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
sumę kontrolną MD5 pliku(ów) wirtualnej maszyny będącą cyfrowym odciskiem pliku(ów)(1). Wymaga się aby
plik wirtualnej maszyny (wirtualny dysk) był zgodny z narzędziem VirtualBox(2).
(1)Suma kontrolna MD5 (128-bitowy cyfrowy odcisk pliku) - ciąg znaków opisanych w specyfikacji RFC1321
generowany za pomocą dedykowanego oprogramowania.] oferowanych rozwiązań (próbki)
(2)https://www.virtualbox.org/
Cd. poniżej

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Cd. z punktu III.1.3)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt12-23 ustawy Pzp.Dodatkowo Zamawiający
wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art.24 ust.Pzp.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
zwanego dalej „JEDZ” sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór określa
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016)).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia.
Cd. poniżej.

https://www.virtualbox.org/
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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: 28/01/2020
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: 28/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urzęd Miasta i Gminy Twardogóra ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra pok. nr 19 za pomocą platformy
zakupowej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Cd. punktu III.2.2)
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 4.1. niniejszego rozdziału,
dotyczące tych podmiotów.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na Platformie zakupowej Zamawiającego, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dokument
należy przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do
wykluczenia, 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:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt13,14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców zaświadczenie składa każdy z Wykonawców.
Zaświadczenie 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. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców zaświadczenie
składa każdy z Wykonawców.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców dokument składa każdy z Wykonawców.
Wykonawca przed podpisaniem umowy winien przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy lub polisy, z tytułu OC
deliktowej i kontraktowej od wszelkich ryzyk w zakresie objętym przedmiotem umowy, nie później niż w dniu
podpisania umowy.
Cd. poniżej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Cd. z punktu VI.3)
Oświadczenie 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 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) – Załącznik
nr 7 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa
każdy z Wykonawców.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 3, pkt. 3.1, ppkt. 3.1.3
SIWZ wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio informacji dot. przedmiotu, dat wykonania, wartości
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 3, pkt. 3.1, ppkt. 3.1.3
SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, 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.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde jego żądanie
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez osoby wskazane w wykazie osób.
Dowody określające, czy usługi o których mowa w Dziale 3 SIWZ pkt 3.1.3. zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

https://www.uzp.gov.pl/kio
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W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019

https://www.uzp.gov.pl/kio
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