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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511567-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2017/S 245-511567
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A
Krosno
38-400
Polska
Tel.: +48 134743218
E-mail: zp@um.krosno.pl
Faks: +48 134743218
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krosno.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
Krościenko Wyżne
38-422
Polska
Tel.: +48 4315190
E-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
Faks: +48 4316860
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kroscienkowyzne.pl

I.2)

Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.krosno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, pokój nr 01 (Kancelaria Ogólna)
Krosno
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38-400
Polska
Tel.: +48 134743218
E-mail: zp@um.krosno.pl
Faks: +48 134743218
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krosno.pl
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:
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy
Krościenko Wyżne.
Numer referencyjny: ZP.271.155.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
09331200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z
terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – wykonanie łącznie z koncepcją zabudowy instalacji oze.
Realizacja zamówienia obejmować będzie wykonanie nie więcej niż 806 Instalacji w podziale na cztery części:
— I część zamówienia: Instalacja zestawów kolektorów słonecznych – nie więcej niż 192 Instalacje, ale nie
mniej niż 173 Instalacje,
— II część zamówienia: Instalacja zestawów fotowoltaicznych – nie więcej niż 468 Instalacji, ale nie mniej niż
422 Instalacje,
— III część zamówienia: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę – nie więcej niż 119 Instalacji,
ale nie mniej niż 108 Instalacji,
— IV część zamówienia: Instalacja gruntowych pomp ciepła – nie więcej niż 27 Instalacji, ale nie mniej niż 25
Instalacji.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

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:
Instalacja zestawów kolektorów słonecznych.
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Część nr: 1
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000
71320000
71520000
09331100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krosno, Krościenko Wyżne.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Instalacja zestawów kolektorów słonecznych - 192 instalacje.
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy
Krościenko Wyżne, wykonanie nie więcej niż 192, ale nie mniej niż 173 Instalacji zestawów kolektorów
słonecznych stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje. Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu
zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do
SIWZ – PFU.

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: 01/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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: RPPK.03.01.00-18-0043/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert:
1) cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)
2) jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)
3) wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)
W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Instalacja zestawów fotowoltaicznych.
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
51200000
71320000
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krosno, Krościenko Wyżne.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Instalacja zestawów fotowoltaicznych - 468 instalacji. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne, wykonanie nie więcej niż 468, ale nie mniej
niż 422 instalacji fotowoltaicznych, stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje. Szczegółowy opis i
specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

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: 01/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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: RPPK.03.01.00-18-0043/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert:
1) cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)
2) jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)
3) wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)
W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę.
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220
45331110
51200000
71320000
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krosno, Krościenko Wyżne.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne, wykonanie nie więcej niż 119, ale nie mniej niż
108 instalacji kotłów 5 klasy na biomasę, stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje. Szczegółowy opis i
specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

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: 01/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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: RPPK.03.01.00-18-0043/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert:
1) cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)
2) jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)
3) wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)
W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Instalacja gruntowych pomp ciepła.
Część nr: 4
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110
45262220
51200000
71320000
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krosno, Krościenko Wyżne.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy
Krościenko Wyżne, wykonanie nie więcej niż 27, ale nie mniej niż 25 instalacji gruntowych pomp ciepła,
stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje. Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia
znajduje się w Załączniku nr 5d do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ –
PFU.

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: 01/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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: RPPK.03.01.00-18-0043/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
Kryteria oceny ofert:
1) cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)
2) jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)
3) wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)
W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy Pzp.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I:
1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie kolektorów słonecznych o łącznej wartości nie
mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto.
2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie
dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi:
a) co najmniej jednym podnośnikiem koszowym (zwyżka) na samochodzie dostawczym o wysięgu nie mniej niż
20 m.
Część II:
1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznych prosumenckich o
łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLNbrutto.
2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie
dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi:
a) co najmniej dwoma podnośnikami koszowymi (zwyżka) na samochodzie dostawczym o wysięgu nie mniej niż
20 m. W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.
Część III:
1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie obejmujące instalację kotłów małej mocy (do 50
kW) o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Część IV:
1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie obejmującą wykonanie instalacji pomp ciepła o
mocy do 20 kW o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.
Części I-IV:
1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami:
I. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (cz. I, II, III, IV),
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (cz. II)
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (cz. I, II),
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d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (cz. I, II, III)
e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (cz. I, II, III, IV)
II. posiadającymi kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (słonecznych systemów
grzewczych, systemów fotowoltaicznych, kotłów i pieców na biomasę, pomp ciepła):
a) co najmniej jedną (cz. III i IV) lub dwiema (cz. I i II) osobami (Instalatorami), które figurują w Rejestrze
certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników (www.UDT.gov.pl).
W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

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: 29/01/2018
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: 29/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28, sala nr 313.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
— art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,
— art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on dołączyć do oferty
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ). Dokument ten należy wypełnić w następującym zakresie: część II, część III, w części IV sekcja alfa i
sekcja C 10 oraz część VI.
III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 1 pkt
2) ustawy Pzp:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej
wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego - dot. wszystkich części:
a) złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:
— przedmiotu,
— wartości,
— daty wykonania,
— podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane.
b) załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje,
— 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.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest- dot.
wszystkich części:
a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności,
b) podać informację o podstawie do dysponowania osobami ujętymi w wykazie.
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3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania narzędziami/
urządzeniami technicznymi (warunek zdolności technicznej) wykonawca zobowiązany jest złożyć - dot. I i II
części:
a) wykaz narzędzi/urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego,
b) informację o podstawie dysponowania tymi zasobami.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda,
aby wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty - dot. wszystkich części:
a) opis oferowanych Instalacji potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,
b) opis oferowanych wszystkich urządzeń, z podaniem ich kart katalogowych, potwierdzający wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.
4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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8. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności:
a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp;
b) określać żądanie odwołującego;
c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, a by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2017
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