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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334467-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim
2018/S 146-334467

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Madyjewska
Tel.:  +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl 
Faks:  +48 814454163
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
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
Inny rodzaj: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych Profesjonalny Manager oraz
przeprowadzenie programów rozwojowych dla pracowników KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program ...”
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/21/2018

II.1.2) Główny kod CPV
80430000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:dzp@kul.pl
www.kul.pl
http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych
„Profesjonalny Manager” wraz z przeprowadzeniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego oraz
przeprowadzenie programów rozwojowych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II w ramach realizacji projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników
KUL” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem
na części:
— Część 1 - Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na zaocznych, dwusemestralnych studiach
podyplomowych Profesjonalny Manager wraz z zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego
dla pracowników KUL ...,
— Część 2 – Usługa przeprowadzenia programów rozwojowych wraz z zorganizowaniem procesu
egzaminacyjnego i certyfikacyjnego dla pracowników KUL ...

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 64 015.50 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na zaocznych dwusemestralnych studiach podyplomowych
Profesjonalny Manager wraz z zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego ...
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80300000
80000000
80430000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na zaocznych,
dwusemestralnych studiach podyplomowych „Profesjonalny Manager” wraz z zorganizowaniem procesu
egzaminacyjnego i certyfikacyjnego dla pracowników KUL (grupa – 15 osób) w ramach projektu „Zintegrowany
Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 oraz załącznik nr 4 wzór umowy.
3. Ilekroć w SIWZ jest mowa o egzaminie, certyfikacie, akredytacji równoważnej do ACI, rozumie się przez
to proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii, standardach realizacji i efekcie końcowym (m.in. waga
egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami
Kwalifikacji, itp.) nie niższym niż standard ACI. W szczególności musi: 1) mieć ustalone standardy dotyczące
kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane
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w języku efektów uczenia się; 2) mieć proces walidacji sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej
kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz
ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w
sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny
(wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację); 3)
mieć proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie
kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że
wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji
powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące
mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą
być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów
egzaminacyjnych. Wydany certyfikat zostanie przyznany przez organizacje międzynarodowe i/lub certyfikat jest
umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w
zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych dotyczących tematyki doskonalenia
organizacji wewnętrznej / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 3) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w
zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych dotyczących tematyki zarządzania
kompetencjami / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 4) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w
zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych dotyczących tematyki zarządzania
zmianą / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 5) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w
zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych dotyczących tematyki narzędzi
rozwijania jednostek i zespo / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 6) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w
zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych/edukacyjnych/szkoleniowych dotyczących tematyki rozwoju
kompetencji trenerskich / Waga: 8
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 135.50 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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:
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WND-POWR.03.05.00-00-Z207/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania
ofert,wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). Wadium może być wnoszone w
formie oraz na zasadach określonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni
licząc od dni otwarcia ofert.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa przeprowadzenia programów rozwojowych wraz z zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i
certyfikacyjnego dla pracowników KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program ...”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80430000
80000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa przeprowadzenia programów rozwojowych wraz z
zorganizowaniem procesu egzaminacyjnego i certyfikacyjnego dla pracowników KUL w ramach projektu
„Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia
Część 2 oraz załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.
3. Ilekroć w SIWZ jest mowa o egzaminie, certyfikacie, akredytacji równoważnej do ACI, rozumie się przez
to proces uzyskiwania kwalifikacji o metodologii, standardach realizacji i efekcie końcowym (m.in. waga
egzaminu, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Polskimi Ramami
Kwalifikacji, itp.) nie niższym niż standard ACI. W szczególności musi: 1) mieć ustalone standardy dotyczące
kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane
w języku efektów uczenia się; 2) mieć proces walidacji sprawdzający, czy kompetencje wymagane dla danej
kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz
ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w
sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny
(wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację); 3)
mieć proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie
kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że
wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji
powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące
mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą
być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów
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egzaminacyjnych. Wydany certyfikat zostanie przyznany przez organizacje międzynarodowe i/lub certyfikat jest
umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w
zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych dotyczących tematyki negocjacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: 3) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w
zakresie doradztwa/konsultacji/usług szkoleniowych dotyczących tematyki zarządzania zasobami ludzkimi /
Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 880.14 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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:
WND-POWR.03.05.00-00-Z207/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). Wadium może być wnoszone w formie
oraz na zasadach określonych w SIWZ i art. 46 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 60 dni
licząc od dni otwarcia ofert.

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 warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
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Dotyczy Części 1: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym
potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
1) 1 osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia: akredytacja
na poziomie co najmniej Certified International Professional Manager ACI (CIPM) lub równoważna,
doświadczenie obejmujące zajęcia dydaktyczne/edukacyjne/szkoleniowe z zakresu tematycznego związanego
z doskonaleniem organizacji wewnętrznej i optymalizacji procesów w łącznym wymiarze min. 45 godzin
dydaktycznych;
2) 1 osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia: akredytacja na
poziomie co najmniej Certified International Professional Manager ACI (CIPM) lub równoważna, doświadczenie
obejmujące zajęcia dydaktyczne/edukacyjne/szkoleniowe z zakresu związanego z tematyką zarządzania
kompetencjami w łącznym wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych;
3) 1 osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia: akredytacja na
poziomie co najmniej Certified International Professional Manager ACI (CIPM) lub równoważna, doświadczenie
obejmujące zajęcia dydaktyczne/edukacyjne/szkoleniowe z zakresu związanego z zarządzaniem zmianą w
łącznym wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych;
4) 1 osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia: akredytacja na
poziomie co najmniej Certified International Professional Manager ACI (CIPM) lub równoważna, doświadczenie
obejmujące zajęcia dydaktyczne/edukacyjne/szkoleniowe z zakresu dotyczącego narzędzi rozwijania jednostek
i zespołów w łącznym wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych;
5) 1 osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia: akredytacja na
poziomie co najmniej Certified International Professional Manager ACI (CIPM) lub równoważna, doświadczenie
obejmujące zajęcia dydaktyczne/edukacyjne/szkoleniowe z zakresu dotyczącego narzędzi rozwijania jednostek
i zespołów w łącznym wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych.
Dotyczy Części 2:Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym
potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
1) 1 osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia: akredytacja na
poziomie co najmniej Certified International Professional Manager ACI (CIPM) lub równoważna, doświadczenie
obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe w obszarze negocjacji w łącznym wymiarze min. 45
godzin dydaktycznych;
2) 1 osobą, pełniącą funkcję trenera, która posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia: akredytacja na
poziomie co najmniej Certified International Professional Manager ACI (CIPM) lub równoważna, doświadczenie
obejmujące doradztwo/konsultacje/usługi szkoleniowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w łącznym
wymiarze min. 45 godzin dydaktycznych.
Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie doradztwa/konsultacji/usług
szkoleniowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza, aby zajęcia z różnych zakresów tematycznych były prowadzone przez tego samego
trenera.
Informacje na temat dysponowania osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, należy przedstawić
w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

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:
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1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na
jakich Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały
zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp.

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: 10/09/2018
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lubin, Dział Zamówień Publicznych,
budynek Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-223.

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:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, oświadczenie o okresie związania ofertą
oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczące
podwykonawców (jeżeli dotyczy);
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2) podpisany formularz „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1a/1b do SIWZ (w zależności
od części na którą/-e Wykonawca składa ofertę);
3) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty
składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba
lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie;
5) dowód wniesienia wadium.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa
wart. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.
4. Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp –
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń lub dokumentów,
składanych przez wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia,
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę
w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zawarto w Rozdziale VII SIWZ.
6. Pozostałe informacje i wymagania znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zamieszczonej na jego stronie internetowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z ze zm.) przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2018


