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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112197-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Malbork: Wysokowydajne pojazdy silnikowe
2020/S 047-112197
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Gen. de Gaulle`a 71
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 82-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Kopias
E-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Tel.: +48 556478550
Faks: +48 556478550-46
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk.malbork.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork
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/mzk_malbork

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 autobusów elektrycznych i systemu ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku
Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP/1/PN/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
34140000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku, realizowane w ramach projektu pn.
„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”
w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19).
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork.
Dokumentacja niniejszego postępowania dostępna jest w zakładce „Postępowania”, a następnie „Załączniki do
postępowania”.

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa autobusów elektrycznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
34121100
34144910

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Malbork

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa autobusów elektrycznych obejmuje:1.1.1. Dostawę fabrycznie nowych autobusów elektrycznych
w ilości 6 szt z siedziby producenta lub miejsca wskazanego przez producenta na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej do każdej sztuki autobusu. 1.1.2.
Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie MZK w Malborku Sp. z o.o. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia dla części nr 1 zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1.1 niniejszej
SIWZ. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne
opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium technicze / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w
Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19)

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 10 % zamów podstaw. W postępowaniu przewiduje możliwość
zastosowania art. 24aa ustawy Pzp. Na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy może unieważnić postęp jeżeli
środki,które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31158100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Malbork, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych obejmuje:
1.2.1. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch systemów ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o
minimalnej mocy wyjściowej 190 kW każda na pętli autobusowej Wielbark Cmentarz oraz na Pętli autobusowej
Piaski 1 w Malborku – 2 szt.;
1.2.2. Dostawę, montaż i uruchomienie trzech dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego ładowania
autobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej min. 80 kW (2*40) każda;
1.2.3. Objęcie kompletnym systemem monitorowania wszystkich stacji ładowania;
1.2.4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej;
1.2.5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego
użytkowania przedmiotu dostawy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera Opis
przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1.2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że tam,
gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
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Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub
produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie
gorszych właściwościach i jakości. Termin zamówienia – 12 m-cy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później
niż do dn. 30/11/2020 r.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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:
„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w
działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19).

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 10 % zamówienia podstawowego.Zamawiający informuje, że w
niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania przepisów art. 24aa 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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp. W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający
nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga
wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2–7 ustawy Pzp. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
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zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stawia szczegółowy warunek w zakresie:
Część 1 – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z produkcją i dostawą autobusów
na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 8 000 000,00 (słownie: osiem milionów złotych);
Część 2 – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z dostawą i montażem stacji
ładowania na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 700 000,00 (słownie: siedemset tysięcy złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stawia szczegółowy warunek w zakresie:
Część nr 1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej 1
zamówienie (umowa), polegające na dostawie fabrycznie nowych autobusów elektrycznych o łącznej wartości
brutto nie mniejszej niż 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych);
Część nr 2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) co najmniej 1
zamówienie (umowa), polegające na dostawie i montażu co najmniej jednego systemu ładowania autobusów
elektrycznych o mocy wyjściowej minimum 190 kW oraz co najmniej jednej stacjonarnej stacji wolnego
ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym o mocy wyjściowej minimum 80 kW o łącznej wartości
brutto nie mniejszej niż 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych).

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork.
Dokumentacja niniejszego postępowania dostępna jest w zakładce „Postępowania”, a następnie „Załączniki
do postępowania”. Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym składa się za pośrednictwem platformy – platformy zakupowej Zamawiającego poprzez
formularz składania oferty.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania
ofert, wadium:
Część 1 – 400 000,00 PLN słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100;
Część 2 – 30 000,00 PLN słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy dostawy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Warunki zostały określone w projektach umów dla części 1 i części 2, które stanowią załącznik nr 11.1 i 11.2 do
SIWZ.
III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z
tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego
przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w postaci dokumentu elektronicznego
(podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii poświadczonej notarialnie (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projektach umów dla części 1 i części 2, które stanowią załącznik
nr 11.1 i 11.2 do SIWZ.
Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić wyłącznie w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć min: nieistotnych zmian postanowień
umowy, dopuszczonych art. 144 Pzp, zmiany spowodowane koniecznością dostosowania przedmiotu umowy
do zmieniających się wymagań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zapisów w umowie
serwisowej, jeśli zmiany te wynikają z postępu technicznego, modernizacji autobusu przez producenta, zmian
organizacyjnych lub konieczności dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się wymagań z przepisów
prawa.

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: 09/04/2020
Czas lokalny: 12:00

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
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w dniu 09/04/2020 r, o godz. 12:30, w siedzibie MZK Sp. z o.o. w siedzibie przy ul.
Gen de Gaulle’a 71, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu polecenia „Odszyfruj oferty” na platformie
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork., dostępnego po upływie terminu składania.

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:
Zał. do oferty jest specyfikacja techniczna właściwej części, JEDZ Wykonawcy, każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się, podmiotu trzeciego, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo i zobowiązanie
pod trzeciego. Oświadczenia i dok Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia speł. war. udziału: JEDZ,
zobowiązanie. Oświad./dok. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: wykaz dostaw,
potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, info z KRK, ośw. 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, oświad. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
zaświad. US potwierdz., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświad. ZUS albo innego
dokumentu potwierdz., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, oświad. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, Oświad. z udziału towarów
pochodzących z państw członkowskich, oświadc. o przynal. lub braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dot tych podmiotów. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składał jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.2 oraz 2.3. Wskazany obowiązek przedłożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ustawy.
Wskazany obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia nie dotyczy
podwykonawców (zgodnie z § 9 ust 3 ww Rozporządzenia), którzy nie są podmiotem, na którego zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega wg art. 22a ustawy PZP. 8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale
3 ust. 2 pkt 2.2.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13a–c, i 21 ustawy Pzp. Jeżeli
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3 SIWZ - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, 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.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020
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