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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485327-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Maszyny przemysłowe
2018/S 212-485327
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-454079)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
250810478
pl. Św. Józefa 5
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Macke
Tel.: +48 627635654
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl
Faks: +48 627635651
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw
Numer referencyjny: JRP.271.1.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
42000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja linii sortowania odpadów w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków w ramach Projektu pn.
Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa OPZ – Część II SIWZ.
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3. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie realizacji niniejszego zamówienia ze środków
pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W związku z tym Zamawiający zastrzega
możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że wyznacza na dzień 26.10.2018 roku na godz. 11:00 termin przeprowadzenia wizji
lokalnej (zebrania Wykonawców) miejsca przeznaczonego pod realizację niniejszego zamówienia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454079

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli:
1. Wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:
1) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego, w oparciu o który
została zrealizowana dostawa, montaż i rozruch instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i
Zbieranych selektywnie. Wykonana instalacja technologiczna winna charakteryzować się wysoką wydajnością i
efektywnością o przepustowości:
— minimum 20Mg/h dla odpadów komunalnych zmieszanych,
— minimum 6Mg/h dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
Pozwalającą na:
a) wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych kierowanych
do recyklingu, tj. minimum 10 (dziesięć) rodzajów frakcji surowcowych, takich jak: papier mieszany, papier
zadrukowany w gatunku de-inking, folia PE mix, folia PE transparentna, PET transparentny, PET niebieski, PP,
PS, metale żelazne oraz metale nieżelazne,
b) kontrolę jakości i doczyszczanie manualne w kabinach sortowniczych wszystkich ww. rodzajów frakcji.
oraz
2) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego modernizacji instalacji do
sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz wykonanie takiej modernizacji
z uwzględnieniem i wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu, tj. w
szczególności:
a) rozrywarki worków,
b) kabiny wstępnego sortowania,
c) sita bębnowego,
d) przenośników,
e) kabin zasadniczego sortowania,
f) separatorów metali,
g) automatycznej prasy belującej.
Przedmiot zamówienia, którego realizacją wykaże się Wykonawca w ramach niniejszego warunku udziału,
winien obejmować w szczególności: dostawę, montaż i rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów
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komunalnych zakończony odbiorem, zapewniającej sortowanie co najmniej 20 Mg/h odpadów komunalnych
zmieszanych i co najmniej 6 Mg/h odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
oraz
3) dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż, dobór i optymalizacja parametrów pracy
separatorów optycznych wraz ze stworzeniem źródłowego oprogramowania separatorów optycznych,
dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń z
potwierdzeniem zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczność wydzielania i czystości) sortowania danej
frakcji materiałowej wynoszącej min. 80 %, zakończone uruchomieniem i rozruchem dla każdego zamówienia,
stanowiących wyposażenie jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do:
a) wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych,
b) wydzielenia papieru z odpadów,
c) frakcji energetycznej (RDF),
d) sortowania tworzyw sztucznych frakcji przestrzennej-ciężkiej (3D) wydzielonej przez separator balistyczny
tworzyw sztucznych, umożliwiający wydzielenie w sposób automatyczny i niezależny następujących osobnych
frakcji surowcowych: PET transparentny, PP, PET niebieski, PS,
e) wydzielenia folii PE z frakcji płaskiej-lekkiej 2D wydzielonej przez separator balistyczny tworzyw sztucznych.
2. Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby, zdolne do wykonania zamówienia i biorące
udział w realizacji zamówienia:
1) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do sortownia odpadów;
2) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń,
3) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej sortowni
4) Dwie osoby przewidziane do pełnienia funkcji Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz
serwisu separatorów optycznych,
5) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia warunku zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
określono w pkt. 9.1.2. IDW - I części SIWZ.
Powinno być:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli:
1. Wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:
1) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego, w oparciu o który
została zrealizowana dostawa, montaż i rozruch instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i
zbieranych selektywnie. Wykonana instalacja technologiczna winna charakteryzować się wysoką wydajnością i
efektywnością o przepustowości:
— minimum 20 Mg/h dla odpadów komunalnych zmieszanych,
— minimum 6 Mg/h dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
Pozwalającą na:
a) wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych kierowanych
do recyklingu, tj. minimum 10 (dziesięć) rodzajów frakcji surowcowych, takich jak: papier mieszany, papier
zadrukowany w gatunku de-inking, folia PE mix, folia PE transparentna, PET transparentny, PET niebieski, PP,
PS, metale żelazne oraz metale nieżelazne,
b) kontrolę jakości i doczyszczanie manualne w kabinach sortowniczych wszystkich ww. rodzajów frakcji.
oraz
2) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego modernizacji instalacji do
sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz wykonanie takiej modernizacji
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z uwzględnieniem i wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu, tj. w
szczególności:
a) rozrywarki worków,
b) kabiny wstępnego sortowania,
c) sita bębnowego,
d) przenośników,
e) kabin zasadniczego sortowania,
f) separatora metali,
g) automatycznej prasy belującej.
Przedmiot zamówienia, którego realizacją wykaże się Wykonawca w ramach niniejszego warunku udziału,
winien obejmować w szczególności: dostawę, montaż i rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów
komunalnych zakończony odbiorem, zapewniającej sortowanie co najmniej 20 Mg/h odpadów komunalnych
zmieszanych i co najmniej 6 Mg/h odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
oraz
3) dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż, dobór i optymalizacja parametrów pracy
separatorów optycznych wraz ze stworzeniem źródłowego oprogramowania separatorów optycznych,
dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń z
potwierdzeniem zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczność wydzielania i czystości) sortowania danej
frakcji materiałowej wynoszącej min. 80 %, zakończone uruchomieniem i rozruchem dla każdego zamówienia,
stanowiących wyposażenie jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do:
a) wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych,
b) wydzielenia papieru z odpadów,
c) frakcji energetycznej (RDF),
d) sortowania tworzyw sztucznych frakcji przestrzennej-ciężkiej (3D) wydzielonej przez separator balistyczny
tworzyw sztucznych, umożliwiający wydzielenie w sposób automatyczny i niezależny następujących osobnych
frakcji surowcowych: PET transparentny, PP, PET niebieski, PS,
e) wydzielenia folii PE z frakcji płaskiej-lekkiej 2D wydzielonej przez separator balistyczny tworzyw sztucznych.
2. Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby, zdolne do wykonania zamówienia i biorące
udział w realizacji zamówienia:
1) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do sortownia odpadów;
2) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń,
3) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej sortowni
4) Dwie osoby przewidziane do pełnienia funkcji Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz
serwisu separatorów optycznych,
5) Osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia warunku zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych
określono w pkt. 9.1.2. IDW - I części SIWZ.
Numer sekcji: II.2.13
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje innych podstaw wykluczenia z postępowania.
Wykluczenie następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 ust. 7 i innych przepisów ustawy Pzp. W zakresie
wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa powyżej wraz z ofertą w przypadku,
gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia.
Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający, stosownie do art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty wraz z Ofertą techniczną,
b) Oświadczenie Wykonawcy w formie JEDZ,
c) stosowne Pełnomocnictwo/a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy nie wynika
bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG,
d) dokument/y ustanawiający/e Pełnomocnika – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
e) dowód wniesienia wadium,
f) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy.
4. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny
złożonych ofert zawarto w pkt. 13 IDW.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów wskazanych w pkt. 9.15.1)-7) IDW potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp.
6. Zasady udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
opisano w pkt. 10 IDW.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców oraz zaleca, aby
Wykonawca podał wartość brutto lub % udział podwykonawstwa, o ile firmy te i zakresy są znane na etapie
składania oferty. Szczegółowe zasady udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia określono
w § 9 wzoru umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może
powierzyć Podwykonawcom nie więcej niż 40 % wartości Umowy dot. niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji, tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych w pkt. 13 IDW oraz z zastrzeżeniem pkt. 24 IDW.
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9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
650 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje innych podstaw wykluczenia z postępowania.
Wykluczenie następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 ust. 7 i innych przepisów ustawy Pzp. W zakresie
wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa powyżej wraz z ofertą w przypadku,
gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia.
Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy
kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający, stosownie do art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty wraz z Ofertą techniczną,
b) Oświadczenie Wykonawcy w formie JEDZ,
c) Oświadczenie podmiotu trzeciego w formie JEDZ - jeżeli dotyczy;
d) stosowne Pełnomocnictwo/a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy nie wynika
bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG,
e) dokument/y ustanawiający/e Pełnomocnika – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
f) dowód wniesienia wadium,
g) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy.
4. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny
złożonych ofert zawarto w pkt. 13 IDW.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów wskazanych w pkt. 9.15.1)-7) IDW lub 9.16-9.18 IDW jeżeli dotyczy, a także oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w pkt. 9.2.-9.4. IDW, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp
6. Zasady udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
opisano w pkt. 10 IDW.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców oraz zaleca, aby
Wykonawca podał wartość brutto lub % udział podwykonawstwa, o ile firmy te i zakresy są znane na etapie
składania oferty. Szczegółowe zasady udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia określono
w § 9 wzoru umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji, tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem faksu
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lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych w pkt. 13 IDW oraz z zastrzeżeniem pkt. 24 IDW.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
650 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Warunki realizacji umowy określone zostały we Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym III Część SIWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny brutto oferty.
Powinno być:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ.
Zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian do umowy określone zostały we Wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego stanowiącym III Część SIWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny brutto oferty.
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów w
kryteriach:
1) „Cena oferty brutto” – CE - waga 50 %
2) „Rozwiązania technologiczne” – R - waga 30 %
3) „Opieka posprzedażna” – OP - waga 10 %
4) „Doświadczenie Projektanta technologa wyznaczonego do realizacji zamówienia” – D - waga 10 %
Całkowita liczba punktów (L), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: L = CE + R + OP + D
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został określony w pkt. 20 IDW.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/01/2019
Powinno być:
Data: 25/01/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:05
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:05
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamówienie dotyczy Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr projektu POIS.02.02.00.00-0017/17.
Wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
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1) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG;
2) informacja z KRK;
3) oświadczenie 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;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami;
6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
8) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 uPzp;
9) oświadczenie wykonawcy o obrocie w obszarze objętym zamówieniem;
10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
11) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;
12) wykaz dostaw wykonanych wraz z dowodami;
13) wykaz osób;
14) Wykonawca mający siedzibę na terenie RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terenem RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2) 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. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
ta osoba, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go oświadczeniem tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
15) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub mieszka poza terenem RP – zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt. 2) 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.
16) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15), zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
podmiotem określonym jak w pkt. 14) właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Szczegóły dotyczące sporządzenia/ważności dokumentów określa pkt. 9 IDW- I części SIWZ.
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