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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
SPZ.271.41.2017
Pasaż Karola Rudowskiego 10
Piotrków Trybunalski
97-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
Tel.:  +48 447327796
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Faks:  +48 447327798
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.piotrkow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.piotrkow.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2018-2020podzielone na 4
części:Część 01Ubezpieczenie mienia od wszystkich
Numer referencyjny: SPZ.271.41.2017

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
http://www.bip.piotrkow.pl/


2 / 10

Zamówienie dzieli się na cztery części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
Cz.1 zamówienia:Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV - 66.51.50.00 – 3, CPV - 66.51.54.00 – 7),
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV - 66.51.50.00 – 3, CPV - 66.51.54.00 – 7),
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną
działalnością (CPV - 66.51.60.00 – 0),
Cz.2 zamówienia:
Ubezp nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością
(CPV - 66.51.60.00 – 0),
Cz.3 zamówienia-ubezpieczenia komunikacyjne:
Obowiązkowe ubezp. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych(CPV –
66.51.61.00-1),Ubezp. autocasco(CPV 66.51.41.10-0),Ubezp. następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku
z ruchem pojazdów mechanicznych(CPV – 66.51.21.00-3),
Cz.4 zamówienia:Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (CPV - 66.51.50– 3, CPV - 66.51.54.00– 7).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezp. mienia od wszystkich ryzyk/Ubezp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk/Ubezp.
odpowiedzialności cywilnej z w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515400
66516000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 01 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV - 66.51.50.00 – 3,
CPV - 66.51.54.00 – 7),
(b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV - 66.51.50.00 – 3, CPV - 66.51.54.00 – 7),
(c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną
działalnością (CPV - 66.51.60.00 – 0),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: warunki ubezpieczenia / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2020
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
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości:
w odniesieniu do Części 01 zamówienia - 10.000,00 zł,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną
działalnością
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 02 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną
działalnością (CPV - 66.51.60.00 – 0),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/01/2020
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości:
w odniesieniu do Części 02 zamówienia - 500,00 zł,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenia komunikacyjne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516100
66514110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 03 zamówienia-ubezpieczenia komunikacyjne:
(a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV –
66.51.61.00-1),
(b) Ubezpieczenie autocasco (CPV 66.51.41.10-0),
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
z ruchem pojazdów mechanicznych (CPV – 66.51.21.00-3),
(d) Ubezpieczenie assistance (CPV 66.51.41.10-0),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki ubezpieczenia / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2020
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
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości:
w odniesieniu do Części 03 zamówienia - 2.000,00 zł,
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych – casco maszyn
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 04 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych - casco maszyn
(CPV - 66.51.50.00 – 3, CPV - 66.51.54.00 – 7).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2020
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
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości:
w odniesieniu do Części 04 zamówienia - 200,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
(a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
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prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
9.1. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8.6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (dotyczy
każdej z Części zamówienia):
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
(a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów
oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu
notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia
nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż
notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Wyjaśnienie:
Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru
lub oświadczenie organu reprezentującego.
Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego
organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu
uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
(b) zdolności technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardów jest
dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu
i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia.
Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do Częsci 01,02 i 04 zamówienia: posiada w
ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód
w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych
lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i
likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na
terenie RP).
Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem
(zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
Natomiast w odniesieniu do Części 02 zamówienia, warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca:posiada w
ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód
w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych
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lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie
oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę
organizacyjną na terenie RP).
Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem
(zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w pkt. 6 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych
w pkt. 7 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę
w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie
złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód, odstępuje się od
żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
(b) zdolności technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardów jest
dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu
i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia.
Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do Częsci 01,02 i 04 zamówienia: posiada w
ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód
w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych
lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i
likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na
terenie RP).
Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem
(zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
Natomiast w odniesieniu do Części 02 zamówienia, warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca:posiada w
ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód
w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych
lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie
oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę
organizacyjną na terenie RP).
Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem
(zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w pkt. 6 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych
w pkt. 7 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę
w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie
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złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód, odstępuje się od
żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

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:
Umowy zostaną zawarte na podstawie wzorów stanowiących załącznik do SIWZ.

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 024-042962

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2017
Czas lokalny: 11:00

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: 27/01/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.

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:
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie:Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 – 23
ustawy PZP,Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tzn. w stosunku do którego otwarto

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:42962-2017:TEXT:PL:HTML
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likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.).W celu wstępnego potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 6 SIWZ oraz braku
podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 7 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym
JEDZ (wzór JEDZ zał nr 4 do SIWZ).zawiera:informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II,
sekcja A i B JEDZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - informacje o
częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego zWykonawców (Część II, sekcja A JEDZ),w
przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia - informację o częściach zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (Część II,
sekcja C JEDZ),wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia
wskazanych w pkt. 7 SIWZ (Część JEDZ),wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ),oświadczenie końcowe
(Część VI JEDZ).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 7 SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ 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.W celu potwierdzenia
braku podstawy do wykluczeniu w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji,( pkt. 11.8.5. SIWZ), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ust z 16 II 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.). Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
występujących wspólnie oświadczenie, składa każdy z Wykonawców.W celu definit. potwierdz. spełnienia
warunków udziału w postępowaniu okr. przez Zamawiającego w pkt. 6oraz braku podstaw do wykluczeniu
wskazanych w pkt. 7 SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ. Zamawiający zastosuje art. 24aa ust.1

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
PREZES kRAJOWEJ IBY ODWOŁAWCZEJ
ul. Postępu 17 a
WARSZAWA
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
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Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne:
Odwołanie,
Skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
PREZES kRAJOWEJ IBY ODWOŁAWCZEJ
ul. Postępu 17 a
WARSZAWA
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017

www.uzp.gov.pl/kio
www.uzp.gov.pl/kio

