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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2017/S 001-000231

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Frąk
Tel.:  +48 483620876/+48 483620284
E-mail: bzp@umradom.pl 
Faks:  +48 483620282/+48 483620289
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.radom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Frąk
E-mail: p.frak@umradom.pl 
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
http://www.bip.radom.pl
mailto:p.frak@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji
projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z EFRR (...).
Numer referencyjny: BZP.271.1.1201.2016.PF

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na integrację, rozbudowę i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług z dostawą sprzętu serwerowego dla Gminy Miasta Radomia
w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”. Zamówienie podzielone jest na dwie
części:
część nr 1 – integracja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług
z dostawą sprzętu serwerowego dla Gminy Miasta Radomia w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla
mieszkańców Radomia”.
część nr 2 – dostawa zestawów komputerowych składających się z jednostki centralnej, monitora oraz
zainstalowanego oprogramowania – 4 sztuki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 771 579.41 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Integracja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług z dostawą sprzętu
serwerowego dla Gminy Miasta Radomia w ramach proj. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48422000
48442000
48600000
72000000
72211000
72263000
72253200
48820000
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48900000
30233000
32413100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL128
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest integracja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie
e-usług z dostawą sprzętu serwerowego dla Gminy Miasta Radomia w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi
dla mieszkańców Radomia”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie analizy Systemu pod kątem wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych oraz
zaprojektowania architektury systemu,
2) opracowanie dokumentacji technicznej Systemu,
3) opracowanie i/lub dostawę, instalację i konfigurację Systemu,
4) dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury technicznej,
5) testowanie i uruchomienie Systemu oraz e-Usług;
6) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub udzielenie Zamawiającemu licencji na
korzystanie z utworów opisanych Umową;
7) udzielenie gwarancji na System,
8) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego baz danych, jeśli
przeprowadzona analiza Systemu wskaże taką konieczność.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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
Koniec: 20/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje możliwość wykupienia Usług Utrzymania na okres nie dłuższy
niż 60 miesięcy liczony od daty określonej w stosownym zamówieniu przesłanym przez Zamawiającego, na
zasadach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze Umowy. Z zastrzeżeniem, że
stosowne zamówienie na Usługi Utrzymania (Wsparcia) Zamawiający może wysłać do Wykonawcy w terminie
do 3 miesięcy od daty podpisania protokołu Odbioru Wdrożenia. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty okres
60 miesięcy świadczenia Usługi Utrzymania. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym
uprawnieniem Zamawiającego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej



Dz.U./S S1
03/01/2017
231-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 9

03/01/2017 S1
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 9

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-1679/15.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa zestawów komputerowych składających się z jednostki centralnej, monitora oraz zainstalowanego
oprogramowania – 4 sztuki, w ramach proj. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
30213300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL128
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych składających się z jednostki centralnej,
monitora oraz zainstalowanego oprogramowania – 4 sztuki, w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla
mieszkańców Radomia”. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

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
Koniec: 30/09/2017
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: RPMA.02.01.01-14-1679/15.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
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państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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 nie określa w/w warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału w postępowaniu dla części nr 1:
W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i
w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum
2 500 000 PLN.
b) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, Wykonawca w każdym roku działalności posiadał minimalny roczny obrót
w wysokości minimum 4 000 000 PLN, w tym minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem
(związany z działalnością związaną z dostawą i wdrożeniem systemów informatycznych, w tym:
z projektowaniem, wytwarzaniem i instalacją oprogramowania) w wysokości minimum 2 000 000 PLN.
Na podstawie art. 22c ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 Zamawiający informuje, że wymóg ten jest pochodną szacunkowej
wartości zamówienia, czasu jego realizacji. Zamawiający zakłada, z uwzględnieniem dwunastomiesięcznego
okresu realizacji zamówienia, że ubiegać się o niniejsze zamówienie może się tylko wykonawca, który wykaże
łączny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w wysokości
2 000 000 PLN.
W opinii Zamawiającego pozwoli to zabezpieczyć Zamawiającego przed wyborem wykonawcy, który
w nadmierny sposób byłby uzależniony od realizacji umowy zawartej w następstwie niniejszego postępowania,
a w przypadku utraty płynności przez wykonawcę lub problemów z realizacją zamówienia mogłoby spowodować
zagrożenie jego realizacji.
Warunki udziału w postępowaniu dla części nr 2:
Zamawiający nie określa w/w warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia:
1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania
– za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres,
2) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres,
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3) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału w postępowaniu dla części nr 1:
W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
a) wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej
1 500 000 PLN każde, obejmujące uruchomienie systemu informatycznego obejmującego zintegrowane
rozwiązania klasy back-office i front office;
b) wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej
200 000 PLN każde, polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu serwerowego (np. serwery,
macierze dyskowe, rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych).
Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, tj. w szczególności:
Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający wykształcenie wyższe. Osoba ta musi mieć doświadczenie w
zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, potwierdzone udziałem w co
najmniej dwóch podobnych projektach.
Główny Architekt / Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, posiadający wykształcenie wyższe oraz certyfikat
zawodowy Audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz doświadczenie na
stanowisku związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji systemów.
Na każdym etapie postępowania, na podstawie art. 22d ust. 2 Ustawy, Zamawiający może uznać, że
wykonawca nie posiada wymagalnych zdolności, jeżeli uzna, że wskazane osoby są zaangażowane w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy mogące mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego
zamówienia. Wykonawca będzie w tym wypadku zobowiązany do wskazania innych osób spełniających
wymagania zamawiającego lub w przeciwnym wypadku zostanie wykluczony z postępowania.
Warunki udziału w postępowaniu dla części nr 2:
W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa
zamówienia o wartości co najmniej 10 000 PLN każde, polegające na dostawie sprzętu komputerowego.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
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są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w 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; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
2) wykazu 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.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzory umów dla 1 i 2 części zamówienia stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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: 09/02/2017
Czas lokalny: 09:00

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: 09/02/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok.
nr 190, 26-610 Radom, Polska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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:
A. Z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawców, których dotyczą przesłanki wykluczenia określone
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust
2 ustawy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający zastrzega, że w Postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
B. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-6 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).
C. Inne dokumenty
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Potwierdzenie wpłaty wadium.
5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. III.1), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w
szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone – na druku, którego wzór został dołączony do
materiałów przetargowych.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów określonych w pkt B Zamawiający wymaga dokumentów o których mowa w § 7 i § 8
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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).
D. Pozostałe informacje.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
dla części 1 zamówienia: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
dla części 2 zamówienia: 200 PLN (słownie: dwieście złotych).
Szczegółowe wymagania dla wniesienia wadium określone zostały w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośr. posłańca.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec
czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2016
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