LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F02
R2.0.9.S01
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

SlaskaOHP
2016-098740
9.2.0
ENOTICES
EU
/
slaska@ohp.pl
YES
YES

1 / 11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ślaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice
40-950
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Osysek
Tel.: +48 322090863
E-mail: slaska@ohp.pl
Faks: +48 322581931
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.slaska.ohp.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.slaska-bip.ohp.pl/?id=396
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice
40-950
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Osysek
Tel.: +48 322090863
E-mail: p.osysek@ohp.pl
Faks: +48 322581931
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.slaska.ohp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Budżetowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
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Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami dla 48 osób, w ramach
projektu „Obudź swój potencjał - EFS”
Numer referencyjny: 3/OPS/ŚWK/PJ/2016
II.1.2)

Główny kod CPV
80411200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami
dla 48 osób, w ramach projektu „Obudź swój potencjał - EFS”. Projekt jest współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 84 480.00 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:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach w mieście Katowice
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach w następujących lokalizacjach: Katowice – 16 osób.
Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi
dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie
umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz
praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy
kat. B.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdawalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 160.00 PLN
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
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: POWR.01.03.01-00-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach w mieście Wodzisław Śląski
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wodzisław Śląski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach w następujących lokalizacjach: Wodzisław Śląski – 8 osób.
Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi
dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie
umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz
praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy
kat. B.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdawalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 080.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

4 / 11

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: POWR.01.03.01-00-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej w mieście Bielsko Biała
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bielsko Biała

II.2.4)

Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej w następujących lokalizacjach: Bielsko Biała – 4 osoby.
Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi
dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie
umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz
praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy
kat. B.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdawalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 040.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
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
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Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0001/16
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej w mieście Cieszyn
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej w następujących lokalizacjach: Cieszyn – 4 osoby.
Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi
dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie
umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz
praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy
kat. B.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdawalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 040.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
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: POWR.01.03.01-00-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej w gminie Węgierska Górka
Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Węgierska Górka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku Białej w następujących lokalizacjach: Gmina Węgierska Górka – 4
osoby.
Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi
dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie
umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz
praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy
kat. B.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdawalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 040.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
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: POWR.01.03.01-00-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie w mieście Częstochowa Węgierska Górka
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie w następujących lokalizacjach: Częstochowa – 8 osób.
Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi
dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie
umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz
praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy
kat. B.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdawalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 080.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
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: POWR.01.03.01-00-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie w mieście Myszków
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80411200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Myszków

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla uczestników projektu wdrażanego przez Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie w następujących lokalizacjach: Myszków – 4 osoby.
Celem kursu jest przygotowanie osób starających się o prawo jazdy kategorii B do kierowania odpowiednimi
dla tej kategorii pojazdami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie
umiejętności teoretycznych (przepisy ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy itp.) oraz
praktycznych (praktyczna nauka jazdy) niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy
kat. B.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zdawalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 040.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
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: POWR.01.03.01-00-0001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców, zgodnie z art 28 ustawy o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011r.
W celu wstępnego potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia
Najwyżej oceniony wykonawca na żądanie Zamawiającego zamawiającego składa wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa tego warunku
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa tego warunku

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2016
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

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:
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Podstawy Wykluczenia
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Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy którzy spełniają przesłanki, o których mowa w 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 8 ustawy Pzp gdy wykonawca przedsięwziął środki w
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 ustawy Pzp).
W celu weryfikacji podstaw wykluczenia wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu weryfikacji wobec nich podstaw
wykluczenia, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu weryfikacji
wobec nich podstaw wykluczenia, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym
niż 10 dni składa oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazane w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia z 26.07.2016r. w zakresie podstaw wykluczenia o których mowa w 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 13, 14 i 21 ustawy,
Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające 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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2016

