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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394806-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe
2016/S 217-394806

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polska
Tel.:  +48 222797702/03
E-mail: przetargi@nfz-warszawa.pl 
Faks:  +48 224804335
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz-warszawa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nfz-warszawa.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenie Zdrowotne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup serwera bazodanowego, rozbudowa serwera produkcyjnego.
Numer referencyjny: DAGZ.261.1.12.2016

II.1.2) Główny kod CPV
48822000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera bazodanowego, rozbudowa serwera produkcyjnego.

mailto:przetargi@nfz-warszawa.pl
www.nfz-warszawa.pl
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W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia
podzielono na 2 zakresy:
— Zakres A: Zakup serwera bazodanowego,
— Zakres B: Rozbudowa serwera produkcyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1A i 1B do Specyfikacji.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący
załącznik Nr 2A i 2B do Specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
— Zakres A – oświadczenie w sprawie parametrów technicznych oferowanego serwera bazodanowego,
zgodnie z załącznikiem Nr 1A do Specyfikacji,
— Zakres B – oświadczenie w sprawie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia,
zgodnie z załącznikiem Nr 1B do Specyfikacji.
Miejsce dostawy: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 541 531.26 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:
Zakres A: Zakup serwera bazodanowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1A do Specyfikacji.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący
załącznik Nr 2A do Specyfikacji
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Zakres A – oświadczenie w sprawie parametrów
technicznych oferowanego serwera bazodanowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do Specyfikacji,
Oświadczenie należy wypełnić podając oferowane parametry.
Miejsce dostawy: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.

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
Wartość bez VAT: 4 655 365.39 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21



Dz.U./S S217
10/11/2016
394806-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 9

10/11/2016 S217
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 9

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
W przypadku złożenia oferty na Zakres A – Zakup serwera bazodanowego – wadium wynosi 130 000 PLN
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria:
I. Cena (C) – waga 60 %
II. Okres gwarancji (G) – waga 30 %
III. Termin realizacji (T) – waga 10 %
W postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24 aa ust. 1 ustawy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakres B: Rozbudowa serwera produkcyjnego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1B do Specyfikacji.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący
załącznik Nr 2B do Specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Zakres B – oświadczenie w sprawie parametrów
technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem Nr 1B do Specyfikacji.
Oświadczenie należy wypełnić podając oferowane parametry.
Miejsce dostawy: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.

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
Wartość bez VAT: 886 165.87 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Zakres B – rozbudowa serwera produkcyjnego – wadium wynosi 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych).
Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria:
I.Cena (C) – waga 60 %
II.Okres gwarancji (G) – waga 30 %
III.Termin realizacji (T) – waga 10 %
W postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24 aa ust. 1 ustawy.

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:
Zakres A i zakres B
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy
Wykonawca.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)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 -załącznik nr 6 do Specyfikacji,
c)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do Specyfikacji,
d)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716)- załącznik nr 6 do Specyfikacji,
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e)zaświadczenia 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,
f)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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,
g)odpisu 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.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia-dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt a)
–– g) musi złożyć każdy z Wykonawców.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt a) – g).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zakres A – zakup serwera bazodanowego
określenie warunku: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się, posiadaniem
środków finansowych lub zdolnością kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.
Zakres B – rozbudowa serwera produkcyjnego
określenie warunku: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się, posiadaniem
środków finansowych lub zdolnością kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
rozliczeniowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż:
— Zakres A – Zakup serwera bazodanowego – 3 000 000 PLN
— Zakres B – Rozbudowa serwera produkcyjnego – 500 000 PLN
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie warunku wskazanego w pkt V.1.2) lit. b).
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zakres A – zakup serwera bazodanowego
określenie warunku: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się
doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw serwera, każda o wartości przekraczającej
2 500 000 PLN
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga,
aby każdy z Wykonawców wykazał spełnianie w. wym. warunku oddzielnie. Do uznania spełniania warunku
wystarczające będzie, jak tylko jeden Wykonawca wykaże się spełnianiem powyższego warunku.
Zakres B – rozbudowa serwera produkcyjnego
określenie warunku: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się
doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na rozbudowie serwera/
serwerów lub/i dostarczeniu i instalacji podzespołów, urządzeń do rozbudowy serwera/serwerów lub/i dostawie i
instalacji serwera /serwerów, każda o wartości przekraczającej 500 000 PLN brutto.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga,
aby każdy z Wykonawców wykazał spełnianie w. wym. warunku oddzielnie. Do uznania spełniania warunku
wystarczające będzie, jak tylko jeden Wykonawca wykaże się spełnianiem powyższego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: wykazu wykonanych dostaw, 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 zostały wykonane,
— zgodnie z załącznikiem nr 7A do Specyfikacji – Zakres A – Zakup serwera bazodanowego,
— zgodnie z załącznikiem nr 7B do Specyfikacji – Zakres B – Rozbudowa serwera produkcyjnego,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający skrócił termin składania ofert na podst. art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) Skrócenie terminu składania ofert wynika z zasad
finansowania zamówienia na zakup serwera bazodanowego, rozbudowę serwera produkcyjnego, które to
zamówienie będzie finansowane z rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2016. Zastosowanie 40
dniowego terminu składania ofert zagraża wykonaniu zamówienia i jego sfinansowaniu zgodnie z terminami
określonymi w Zarządzeniu Prezesa NFZ dot. planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu
Zdrowia – umowa na przedmiotowe zamówienie powinna zostać zawarta do 31.12.2016, a zamówienie
zrealizowane do 25.1.2017. Z przyczyn organizacyjnych Zamawiający nie mógł wszcząć postępowania w
terminie wcześniejszym.

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: tak

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: 29/11/2016
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2016
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie
ul. Chałubińskiego 8 (Kancelaria, parter, na prawo od głównego wejścia)
00-613 Warszawa.

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:
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć (zakres A i zakres B):
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1)oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego:
a)załącznik Nr 4A do Specyfikacji – w przypadku składania oferty na Zakres A – Zakup serwera bazodanowego,
tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji
(UE) 2016/7 z 5.1.2016 (Dz.U.U.E. nr L 3 z 6.1.2016, str.16), ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).
b)załącznik Nr 4B do Specyfikacji – w przypadku składania oferty na Zakres B – Rozbudowa serwera
produkcyjnego, tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), (zgodnie z Rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 (Dz.U.U.E. nr L 3 z 6.1.2016, str.16), ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).
2)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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;
3)w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa
w pkt V.2. 1) Specyfikacji, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie, o którym mowa w pkt
V.2. 2) Specyfikacji. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby;
4)Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodne z par. 7 i 8 Rozporządzane Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

http://uzp.gov.pl/kio
http://uzp.gov.pl/kio
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ustawy.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2016

http://uzp.gov.pl/kio

