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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355501-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe
2016/S 197-355501
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lewandowski
Tel.: +48 768506511
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Faks: +48 768553302
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kolejedolnoslaskie.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lewandowski
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kolejedolnoslaskie.eu

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

Nazwa:
Usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Dolnośląskich S.A.
Numer referencyjny: KD/NBZ/U/31/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
66510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz
Zamawiającego w zakresie:
a) ubezpieczenia casco pojazdów szynowych wraz z rozszerzeniem o ryzyko terroryzmu;
b) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;
c) ubezpieczenia majątku trwałego i ruchomego od wszystkich ryzyk;
d) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
e) ubezpieczenia komunikacyjne obejmujące obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
ubezpieczenie Auto Casco (AC), ubezpieczenie NNW Kierowców i Pasażerów (NNW), ubezpieczenie
Assistanse oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu
zagranicznym (ZK).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 470 959.63 PLN

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:
Część 1 – Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66514130

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Dolnośląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz
Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia casco pojazdów szynowych. Szczegółowy opis przedmiotu
Zamówienia Części (Zadania) 1, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w Załączniku nr 4
do IDW (Wykaz taboru) (w I Części SIWZ (IDW)), we Wzorze Umowy dla Części (Zadania) 1 (w II Części SIWZ
(WU)) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części (Zadania) 1 (w III Części SIWZ (OPZ)).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki fakultatywne / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 509 280.66 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Szczegółowy opis opcji znajduje się w dokumentacji postępowania tj. I Części SIWZ (IDW) w pkt 5.1.3.IDW.

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca może w Części (Zadaniu) 1 powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy,
który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, przedłożenia JEDZ dotyczącego tego
podwykonawcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z
sumą gwarancyjną 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (ubezpieczenie podstawowe)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Dolnośląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz
Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym
okresie rozliczeniowym – ubezpieczenie podstawowe. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Części
(Zadania) 2, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze Umowy dla Części (Zadania)
2 określonym w II Części SIWZ (WU) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części (Zadania) 2 wskazanej
III Części SIWZ (OPZ).
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki fakultatywne / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 386 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2019
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca może w Części (Zadaniu) 2 powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy,
który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, przedłożenia JEDZ dotyczącego tego
podwykonawcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z
sumą gwarancyjną 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Dolnośląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz
Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 20 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym
okresie rozliczeniowym – ubezpieczenie nadwyżkowe. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Części
(Zadania) 3, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze dla Części (Zadania) 3
określonym w II Części SIWZ (WU) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części (Zadania) 3 wskazanym
w III Części SIWZ (OPZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki fakultatywne / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 346 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2019
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca może w Części (Zadaniu) 3 powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy,
który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, przedłożenia JEDZ dotyczącego tego
podwykonawcy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4 – Ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie mienia
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110
66516100
66512100
66515000
66515100
66515400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Dolnośląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczeniowej na rzecz
Zamawiającego w zakresie:
a) ubezpieczenia majątkowego od wszystkich ryzyk;
b) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
c) ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
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d) ubezpieczenie Auto Casco (AC);
e) ubezpieczenie NNW Kierowców i Pasażerów (NNW);
f) ubezpieczenie Assistance;
g) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK).
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Części (Zadania) 4, wymagania i oczekiwania Zamawiającego
zostały podane w Załączniku nr 5 do IDW (Wykaz pojazdów mechanicznych) w I Części SIWZ (IDW), we
Wzorze Umowy dla Części (Zadania) 4 określonym w II Części SIWZ (WU) oraz w Opisie Przedmiotu
Zamówienia dla Części (Zadania) 4 wskazanym w III Części SIWZ (OPZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki fakultatywne / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 229 178.97 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
Szczegółowy opis opcji znajduje się w dokumentacji postępowania tj. I Części SIWZ (IDW) w pkt. 5.4.3.IDW.

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca może w Części (Zadaniu) 4 powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy,
który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, przedłożenia JEDZ dotyczącego tego
podwykonawcy.

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:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencję lub uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- to jest posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z 11.09.2015 o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 1844 z późn. zm.) zwanej dalej UDUR,
przy czym wymaga się, aby Wykonawca, posiadał w odniesieniu do danej części uprawnienia w zakresie jednej
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lub więcej grup ubezpieczeń z Działu II Załącznika do UDUR dla Części (Zadania) 1 co najmniej w grupie 4;dla
Części (Zadania) 2 co najmniej w grupie 10 i 13, dla Części (Zadania) 3 co najmniej w grupie 10 i 13, dla Części
(Zadania) 4 co najmniej w grupie 1,3, 8, 9, 10 i 18.
2. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia
warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 1 powyżej sporządzone w formie JEDZ,
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający na
podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału, o
którym mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej według grup ubezpieczeń Działu II Załącznika do UDUR, dla Części (Zadania) 1
co najmniej w grupie 4, dla Części (Zadania) 2 co najmniej w grupie 10 i 13, dla Części (Zadania) 3 co najmniej
w grupie 10 i 13, dla Części (Zadania) 4 co najmniej w grupie 1,3, 8, 9, 10 i 18 lub gdy zezwolenie nie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów – zaświadczenia właściwego organu nadzoru, potwierdzającego
że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie; W przypadku, gdy zezwolenie
bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany
jest wykazać, że spełnia warunek udziału w przetargu wskazany w pkt. 1 powyżej, przedkładając środki
dowodowe potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w
wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument/y
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać
działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z
przedmiotem Zamówienia; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP w innym państwie członkowskim
UE dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru
w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że
notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru;
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
1. dla Części (Zadania) 1: 46 000 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych),
2. dla Części (Zadania) 2: 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych),
3. dla Części (Zadania) 3: 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
4. dla Części (Zadania) 4: 2 300 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa;
poręczenia podmiotów wskazanych w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.);

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Główne
warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są we Wzorach Umów stanowiących II Część SIWZ (WU).
Zamówienie jest finansowane w całości ze środków własnych Zamawiającego.
III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o Zamówienie. Zamawiający nie wymaga formy prawnej, jaką musi
przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone Zamówienie. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o Zamówienie, ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Szczegółowe wymagania co do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o Zamówienie znajdują się w dokumentacji postępowania tj. I Części SIWZ (IDW) w
pkt. 11.7. IDW.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji Umowy w sprawie Zamówienia dla każdej Części (Zadania) wskazanej w Sekcji II.2) zostały
określone we Wzorach Umów w II Części SIWZ (WU) oraz w III Części SIWZ (OPZ).

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: 17/11/2016
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2016
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Legnicy przy ul. Kolejowa 2 (sekretariat Spółki).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
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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:
1. Z postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14
Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy Pzp; Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z
dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z dnia 6 stycznia 2016 r., str. 16), wydanym na podstawie art. 80 ust.
3 dyrektywy 2014/25/UE. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu i w SIWZ (IDW). Zamawiający w celu ułatwienia
Wykonawcom wypełniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ (IDW) wskazówek (w formie mini instrukcji)
dotyczących wypełniania niektórych sekcji JEDZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z
postępowania, o których mowa w pkt. 1 powyżej, wskazanych w I Części SIWZ (IDW) pkt 11.3. IDW.
4. Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Przy
udzieleniu Zamówienia nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna; Zamawiający przewiduje istotne zmiany
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp;
Istotne zmiany zawartej Umowy, ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany Umowy zostały
określone w II Części SIWZ (WU) dla każdej Części (Zadania) Zamówienia;
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP (Wykonawcy zagraniczni) –
informacje znajdują się w dokumentacji postępowania w I części SIWZ (IDW)w pkt. 11.9. IDW.
6. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zostały określone w dokumentacji postępowania
wskazanej na stronie internetowej o której mowa w Sekcji I.3), w tym SIWZ składającej się z Części I SIWZ
(IDW), Części II SIWZ (WU) oraz Części III SIWZ (OPZ).
7. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (zwany daslej również Prezes KIO)
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp tj. odwołanie do
Prezesa KIO oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Odwołanie wnosi
się do Prezesa 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. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 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.
2. Terminy na wniesienie odwołania w postępowaniu są następujące:
a) Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
b) Zgodnie z art. 182 ust. 2 Ustawy Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec
postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (dalej DUUE) lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
c) Zgodnie z art. 182 ust. 3 Ustawy Pzp, odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 2
Ustawy Pzp 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.
d) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia
o udzieleniu Zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE
ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia,
3. Informacje na temat składania skargi do sądu: na orzeczenie KIO, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2016
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