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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452409-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Puck: Usuwanie i obróbka odpadów
2017/S 217-452409
Gmina Puck, IZP.U.271.I.2017, ul. 10 Lutego 29, Gmina Puck, Osoba do kontaktów: Halina Pietruszkiewicz,
Puck 84-100, Polska. Tel.: +48 586735640. Faks: +48 586732737. E-mail: inwestycje@gmina.puck.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.10.2017, 2017/S 197-406125)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90510000, 90511000, 90512000
Usuwanie i obróbka odpadów
Usługi wywozu odpadów
Usługi transportu odpadów
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jestdo
posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Puck na mocy przepisów ustawy o utrzymaniuczystości i porządku w
gminach.
b)Wykonawca winien posiadać wpis do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznegoi
Elektronicznego.
c)Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Zamawiający uzna Warunekza
spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 PLN – przez cały okresrealizacji zamówienia.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lubzdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN – na dzień składania oferty;
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada minimalny roczny obrót na poziomie1 000 000 za
okres 3 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie zrealizował nie mniej niż 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącejprzedmiot
zamówienia o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto oraz wykaże, że usługa ta została wykonananależycie.
4) Dotyczące zdolności technicznej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniemumożliwiającym
odbieranie i transport odpadów komunalnych – na dzień składania oferty, w tym:
a) co najmniej 4 pojazdy specjalistyczne, z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanychodpadów
komunalnych, oraz
b) co najmniej 4 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz
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c) co najmniej 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej, przystosowanym do odbierania odpadów, oraz
d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Puck lub w odległości nie większej niż 60km w linii
prostej od granic obszaru Gminy Puck.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.11.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 27.11.2017 - 10:10
Miejscowość:
Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, sala konferencyjna
VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt.
12-23 i ust. 5 pkt. 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia z
postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1) razem z ofertą:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ),
zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniuoraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
Uwaga – W formularzu JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji wykonawca składa tylko oświadczeniew
sekcji Ogólne oświadczenie dotyczące wszytkich kryteriów kwalifikacji – bez wypełniania dalszych pół sekcjiczęści IV
formularza.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ)
dotyczące podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunkówudziału w postępowaniu
Uwaga – W formularzu JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji wykonawca składa tylko oświadczeniew
sekcji Ogólne oświadczenie dotyczące wszytkich kryteriów kwalifikacji – bez wypełniania dalszych pół sekcjiczęści IV
formularza.
c) wykonawca który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając wraz z ofertą
dokument – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia;
2) na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spełniania przezwykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Puck na mocy
przepisów ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
iElektronicznego.
c) aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz.
1987) na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. B i pkt. 34 tejże ustawy.
c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 400 000 PLN – wystawioną niewcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
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d) opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawcajest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia,
na kwotę minimum 1 000 000 PLN;
e) aktualne na dzień złożenia oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
f) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresieostatnich
3 lat przed upływem terminu składania oferty ( a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczejjest krótszy, to w
tym okresie) usług na łączną wartość minimum 1 000 000 PLN wraz z podaniem ich wartości,podmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – wg załącznika do SIWZ.
Do w/w wykazu wykonawca dołączy dowody, czy powyższe usługi zostały wykonane lub sa wykonywanenależycie.
Dowody te, w przypadku usług ciągłych, nie powinny być wydane wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu
składania ofert. W przypadku, gdy to Zamawiający jest podmiotem na rzecz, któregousługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładaniaprzedmiotowych dowodów. Dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzecz, którego, usługi były wykonywane,
a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych sąwykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
g) wykaz w zakresie dotyczącym:
bazy magazynowo – transportowej wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzórwykazu
określono w załączniku do SIWZ
wyposażenia w pojazdy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wzór wykazuokreślono w
załączniku do SIWZ
3) na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zudziału w
postępowaniu:
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcazawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca niezalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawywystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne
albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych
należności;
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o
zamówienia publiczne;
— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia
12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.3, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokumentwydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,
14 i 21;
— dokument powinien być wystawiony nie niewczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania,
potwierdzające odpowiedni, że:
— nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien byćwystawiony nie niewczesnej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 a i b, zastępujesię je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów tak jak w
punkcie 2 powyżej.
4.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócićsię do
właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanialub zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tegodokumentu.
5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce informacji z Krajowego Rejestru Karnegow
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem
terminu składania ofert;
— składa dokument – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacjaalbo dokument, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. ,14 i 21; – dokument powinien być wystawionynie niewczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
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składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejscezamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje sięgo dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejscezamieszkania tej osoby.
6.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócićsię do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, oudzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
7.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia26.7.2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniuo udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
8.Jeżeli wykonawca nie złoży, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenialub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chybaże mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnieniepostępowania.
4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie oprzynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust., 1 pkt. 23ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymWykonawcą nie prowadza do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp;
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Puck na mocy przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
b) Wykonawca winien posiadać wpis do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego.
c) Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
Ocena spełniania powyższych warunków odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych
wraz z ofertą, na zasadzie spełnia/nie spełnia. W odniesieniu do wpisu do rejestru działalności regulowanej, Zamawiający
dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze uprawnienie. W przypadku wykonawców występujących
wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny Wykonawców w zakresie spełniania wyżej opisanego warunku.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) Zamawiający uzna Warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 PLN – przez cały
okres realizacji zamówienia.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN – na dzień składania oferty;
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c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada minimalny roczny obrót na poziomie 1 000 000 za
okres 3 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
Ocena spełniania warunku odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą,
na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z nich spełniał
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej określony w w/w zakresie.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
) Dotyczące zdolności zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie zrealizował nie mniej niż 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto oraz wykaże, że usługa ta została wykonana należycie.
Ocena spełniania warunku odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą,
na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z nich spełniał
warunek dotyczący zdolności zawodowej.
4) Dotyczące zdolności technicznej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym
odbieranie i transport odpadów komunalnych – na dzień składania oferty, w tym:
a) co najmniej 4 pojazdy specjalistyczne, z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, oraz
b) co najmniej 4 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz
c) co najmniej 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej, przystosowanym do odbierania odpadów, oraz
d) bazą magazynowo–transportową usytuowaną na terenie Gminy Puck lub w odległości nie większej niż 60 km w linii
prostej od granic obszaru Gminy Puck
2. Zarówno pojazdy jak i baza magazynowo–transportowa muszą odpowiadać wymaganiom określonym w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122)
Ocena spełniania warunku odbywać się będzie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą,
na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny Wykonawców w zakresie
spełniania wyżej opisanego warunku.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
4.12.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 4.12.2017 - 10:10
Miejscowość:
Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, sala konferencyjna
VI.3) Informacje dodatkowe:
B) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego.
c) aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz.
1987) na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. B i pkt. 34 tejże ustawy.
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c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 400 000 PLN – wystawioną nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
d) opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
na kwotę minimum 1 000 000 PLN;
e) aktualne na dzień złożenia oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
f) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania oferty ( a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w
tym okresie) usług na łączną wartość minimum 1 000 000 PLN wraz z podaniem ich wartości,podmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – wg załącznika do SIWZ.
Do w/w wykazu wykonawca dołączy dowody, czy powyższe usługi zostały wykonane lub sa wykonywane należycie.
Dowody te, w przypadku usług ciągłych, nie powinny być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku, gdy to Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów. Dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego, usługi były wykonywane,
a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
g) wykaz w zakresie dotyczącym:
bazy magazynowo–transportowej wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu
określono w załączniku do SIWZ
wyposażenia w pojazdy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu określono w
załączniku do SIWZ
3) na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu:
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
— 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 zdrowotne lub społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert 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;
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— oświadczenia 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;
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— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3, składa:
a) 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 13,
14 i 21;
— dokument powinien być wystawiony nie niewczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiedni, że:
— nie zalega z opłaceniem 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, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie niewczesnej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów tak jak w
punkcie 2 powyżej.
4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
— składa dokument – 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. ,14 i 21; – dokument powinien być wystawiony nie niewczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby.
6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, oudzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

11/11/2017
S217
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/9

Dz.U./S S217
11/11/2017
452409-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

9/9

7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
8. Jeżeli wykonawca nie złoży, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust., 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp;
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