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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535890-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 234-535890

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

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

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Wod-Kan Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Ruszczuk
Tel.:  +48 833426071
E-mail: g.ruszczuk@bwikwodkan.pl 
Faks:  +48 833422913
Kod NUTS: PL811
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bwikwodkan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bwikwodkan.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.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej
Numer referencyjny: OCZ-PRZ/ 8 /2018

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:g.ruszczuk@bwikwodkan.pl
http://www.bwikwodkan.pl
www.bwikwodkan.pl
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych
związanych z przebudową i modernizacją Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach Projektu
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym
zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

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
45110000
45230000
45310000
45410000
71220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biała Podlaska, ul. Mickiewicza 4, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1. Projektowanie, Wytyczenie, Roboty Budowlane, Dostawy Technologii, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby
Eksploatacyjne, uprzątnięcie Terenu Budowy, usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do
przejęcia Robót przez Zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanej
Inwestycji, co najmniej na poziomie wymaganym przepisami prawa Kraju, spełniającego cele Przedsięwzięcia
oraz zgodnego z wymaganymi gwarancjami technicznymi i technologicznymi Wykonawcy. Wykonanie
przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a). wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
(jeżeli wymagane) dla Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej;
b). uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika
z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci
zewnętrznych, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji;
c). sporządzenie stosownej dokumentacji i przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
(jeżeli w toku prac projektowych taka konieczność wystąpi);
d). opracowanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej (jeżeli wymagana);
e). opracowanie projektów Wykonawczych wielobranżowych i technologicznych;
f). ustanowienie Kierownika Budowy;
g). opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
h). organizacja placu budowy;
i). wytyczenie obiektów w terenie;
j). budowa, przebudowa i modernizacja obiektów budowlanych i towarzyszącej infrastruktury, które zostały
wymienione w części szczegółowej niniejszego PFU;
k). dostawa i montaż urządzeń i maszyn, oraz wyposażenia technologicznego;
l). operat ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla instalacji (jeżeli dotyczy);
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m). dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń;
n). dostarczenie niezbędnych instrukcji rozruchu i eksploatacji wraz z instrukcjami stanowiskowymi;
o). rozruch bez i pod obciążeniem i szkolenie załogi;
p). przeprowadzenie Prób Końcowych potwierdzających efekt ekologiczny i technologiczny;
q). udział w przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych;
r). uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie instalacji;
s). sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę
zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu;
t). przekazanie obiektu Zamawiającemu.
2. Personel Wykonawcy i personel każdego podwykonawcy wykonujący wszystkie czynności związane z
wykonywaniem robót budowlanych, realizowanych na Terenie budowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r. poz. 917), będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ Część III Program Funkcjonalno-
Użytkowy

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
Okres w dniach: 365
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:
POIS.02.03.00-00-0077/17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
a) Cena Oferowana (CO) waga - 60 %
b) Roczny koszt serwisu w Okresie Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady waga - 15 %
c) Całkowity koszt serwisu w okresie 3 lat po Okresie Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady
(CKSG3) waga - 25 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp oraz
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1). Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
Wykonawca złoży:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) zaświadczenie 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;
c) 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;
d) 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; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
e) 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;
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wykonawca ma wykazać że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł);
b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł);
Wykonawca złoży:
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp oraz
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3). Zdolności technicznej lub zawodowej - wykonawca ma wykazać że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,:

(i) zaprojektował co najmniej jedną przepompownię ścieków o wydajności co najmniej 800 m3/h;

(ii) zbudował lub zmodernizował co najmniej jedną przepompownię ścieków o wydajności co najmniej 800 m3/h.
b) dysponuje osobami (zwanymi: Specjalistami Kluczowymi) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wskaże
do uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami:
(i) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(ii) Kierownik budowy
(iii) Kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Kwalifikacje dla poszczególnych w/w osób określone zostały w SIWZ Część I IDW pkt. 9.3.2).b)
Wykonawca złoży:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
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b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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,

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
2). Wadium dla niniejszego Zamówienia wynosi: 75 000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
3) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9.3. oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak
podstaw do Wykluczenia, dla każdego z partnerów osobno.
3. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna
i finansowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
4. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
2. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy p.z.p. nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej; oraz
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
Ofercie.
3. Umowa jest zawarta na czas określony.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ Część II Kontrakt
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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: 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: 08/01/2019
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
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA,
pokój nr 200.

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. Na podstawie art. 24aa. Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy
Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 23 Ustawy
Pzp, zgodnie z art. 24, ust. 11 Ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa: w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 Ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 9. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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3. Wykonawca w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, złoży oświadczenie w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 niniejszej SIWZ;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 10.5.4).b) - d) składa dokument lub dokumenty, wystawione kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
b) W zakresie pkt 10.5.4).a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2). Dokumenty, o których mowa w 10.5.4)b) ÷ d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3). Dokument, o którym mowa w 10.5.4.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2018


