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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90626-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Goleniów: Elektryczność
2018/S 041-090626
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
Goleniów
72-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Brdoń
Tel.: +48 914184439
E-mail: biuro@woz.pl
Faks: +48 914182454
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.woz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.woz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, Kancelaria Zarządu (II piętro budynku biurowego)
Goleniów
72-100
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Banasiewicz
Tel.: +48 914184439
E-mail: b.banasiewicz@woz.pl
Faks: +48 914182454
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.woz.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
„Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. (umowa kompleksowa)”
Numer referencyjny: WOZ/ZP/D/1/2017/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
09310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów
Zachodniopomorskich Sp. z o. o. - (umowa kompleksowa)”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:
1) Zadanie nr 1 „Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów
Zachodniopomorskich Sp. z o.o. (umowa kompleksowa) – obszar dystrybucji ENEA Operator Sp. z o.o.”;
2) Zadanie nr 2 „Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów
Zachodniopomorskich Sp. z o.o. (umowa kompleksowa) – obszar dystrybucji ENERGA – OPERATOR S.A.”;
Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy kompleksowej obejmującej obiekty określone w załączniku nr
3 do SIWZ – Wykaz obiektów do obsługi kompleksowej, z zastrzeżeniem, że jest to wykaz aktualnych obiektów
Zamawiającego, który może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia o nowe obiekty do obsługi.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.
(umowa kompleksowa) – obszar dystrybucji ENEA Operator Sp. z o.o.”
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów
Zachodniopomorskich Sp. z o.o. - (umowa kompleksowa)”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy kompleksowej obejmującej obiekty określone w załączniku nr
3 do SIWZ – Wykaz obiektów do obsługi kompleksowej, z zastrzeżeniem, że jest to wykaz aktualnych obiektów
Zamawiającego, który może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia o nowe obiekty do obsługi.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp.
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1. 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 ustawy Pzp oraz na w art. 24 ust. 5 pkt
1,2 i 4.
Z uwagi na brak miejsca w sekcji III.1.1) Zamawiający dokonuje w tym miejscu następującego zapisu:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dla zadania nr 1 i dla
zadania nr 2):
a) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 pkt 1 lit. a należy dołączyć aktualną
koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 220), której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj.
do dnia 31.12.2018 r.;
b) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 pkt 1 lit. b należy dołączyć aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,
której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. do dnia
31.12.2018 r.
W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej należy dołączyć obowiązującą
co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31.12.2018 r.,
umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z właściwym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj.: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A.Warunki
realizacji zamówienia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się.
O udzielenie zamówienia:
W zakresie działalności zawodowej wymagającej posiadania właściwych uprawnień wskazanych w treści
warunków określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt 1 SIWZ:
Zamawiający wymaga, aby zakres realizacji umowy kompleksowej przez poszczególnych Wykonawców
(wspólnie ubiegających się o udzieleni zamówienia) odpowiadał zakresowi uprawnień – spośród uprawnień
wskazanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 1, lit a i b – których posiadaniem wykazali się na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Oznacza to, że w ww. zakresie dany Wykonawca (wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) może
realizować umowę kompleksową jedynie w zakresie, w jakim wykazał się posiadaniem stosownych uprawnień
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
Termin wykonania zamówienia:
Dla zadania 1: Planowany termin obowiązywania umowy: od dnia 1.7.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. W sytuacji
zawarcia umowy po dniu 1.7.2018 r. końcowym terminem jej obowiązywania będzie dzień 31.12.2019 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.
(umowa kompleksowa) – obszar dystrybucji ENERGA – OPERATOR S.A.”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów
Zachodniopomorskich Sp. z o. o. - (umowa kompleksowa)”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy kompleksowej obejmującej obiekty określone w załączniku nr
3 do SIWZ – Wykaz obiektów do obsługi kompleksowej, z zastrzeżeniem, że jest to wykaz aktualnych obiektów
Zamawiającego, który może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia o nowe obiekty do obsługi.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
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Termin wykonania zamówienia:
Dla zadania 2: Planowany termin obowiązywania umowy: od dnia 1.7.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. W sytuacji
zawarcia umowy po dniu 1.7.2018 r. końcowym terminem jej obowiązywania będzie dzień 31.12.2019 r.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się W, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tj. (dla zad. nr 1 oraz dla zad. nr 2):
a) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo
Energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220), której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji
przedmiotowego zamówienia, tj. do dnia 31.12.2019 r.;
b) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących
właścicielami sieci dystrybucyjnej, której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji
przedmiotowego zamówienia, tj. do dnia 31.12.2019 r.;
W przypadku W nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają, obowiązującą co najmniej od dnia
złożenia oferty do końca wykonywania przedm. zam., tj. do dnia 31.12.2019 r., umowę generalną dystrybucji
dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego tj.: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., w zależności od zadania, na które
jest składana oferta.
W przypadku W wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki uczestnictwa opisane w ust. 2 pkt
1 zostaną spełnione jeżeli:
a) co najmniej 1 W będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia
10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220), której okres obowiązywania nie może być krótszy
niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. do dnia 31.12.2018 r. i będzie odpowiedzialny za realizację
świadczenia objętego koncesją oraz
b) co najmniej 1 W będzie posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której okres
obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. do dnia 31.12.2018 r.–
w przypadku W będących właścicielami sieci dystrybucyjnej i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia
objętego koncesją lub obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu
zamówienia, tj. do dnia 31.12.2018 r., umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów
instytucjonalnych zawartą z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj.: ENEA Operator Sp. z o.o.,
ENERGA-OPERATOR S.A. – w przypadku W nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, przy czym nie
jest wymagane, aby każdy z W wspólnie ubiegających się o zamówienie posiadał obie koncesje wskazane w lit
a i b.
1. Do oferty W zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że W:nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w 1 W zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
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Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ". JEDZ
składa się w formie pisemnej i stanowi zał. nr 5 do niniejszej SIWZ.Z zezwala, aby Wykonawca wypełnił w
części IV (pn. Kryteria kwalifikacji) jednolitego dokumentu jedynie sekcję pn. „Ogólne oświadczenie dotyczące
wszystkich kryteriów kwalifikacji“ tj., oświadczył we wskazanej części czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria
kwalifikacji“ (tym samym W może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w Części IV jednolitego dokumentu i nie
musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji Częsci IV
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 2 dostawy (rozumiane jako umowy kompleksowe) energii elektrycznej o wartości nie mniejszej
niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) każda (dla zadania nr 1)
b) co najmniej 2 dostawy (rozumiane jako umowy kompleksowe) energii elektrycznej o wartości nie mniejszej
niż 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).każda (dla zadania nr 2).
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia ciągłe, dopuszcza nie tylko
zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane (tj. w trakcie realizacji). W takim przypadku
część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w
niniejszym warunku udziału w postępowaniu (zadania nr 1 lub/i zadania nr 2).
W przypadku składania oferty na 2 zadania, Wykonawcy mogą wskazać te same dostawy dla 2 zadań, na które
składana jest oferta, tj. przedstawiona przez Wykonawcę dostawa o wyższej wartości może zostać również
wykazana do zadania o niższej wartości.
Uwaga: W przypadku, gdy wartość dostaw (rozumianych jako umowy kompleksowe wykazanych przez
Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o
średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania).
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki uczestnictwa
opisane w ust. 2 pkt 3 zostaną spełnione jeżeli będzie je spełniał samodzielnie co najmniej 1 z Wykonawców
składających ofertę wspólną lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnią je łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w 1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ". JEDZ
składa się w formie pisemnej.Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I dla
przedmiotowego postępowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Zamawiający zezwala, aby Wykonawca wypełnił w części IV (pn. Kryteria kwalifikacji) jednolitego
dokumentu jedynie sekcję pn. „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji“ tj., oświadczył
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we wskazanej części czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji“ (tym samym Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji w Części IV jednolitego dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji w Części IV JEDZ). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
c) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 pkt 3 należy dołączyć wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń 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,
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 ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wezwany Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia ww. wykazu w sposób wskazujący na spełnianie
warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 3 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości:
1) zadanie nr 1: 87 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
2) zadanie nr 2: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru umowy Zamawiającego – Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana,zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Jeżeli
Wykonawca o którym mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert(art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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: 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: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, Kancelaria Zarządu (II piętro budynku biurowego), ul.
I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów.

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:
Do oferty Wykonawca (dalej zwany "W") zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że W:nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w
postęp.
Ośw., o którym mowa w 1 SIWZ W zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ stanowiącego zał nr 5 do niniejszej
SIWZ. Z przed udzieleniem zamówienia, wezwie W, kt oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Na wezwanie Z W zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia lub dokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia W z udziału w
postępowaniu:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawione nie wcześniej niż 6 mies przed upływem terminu skład ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
b) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
c) ośw. W o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
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bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu – wzór oświadczenia -Zał nr 6 do SIWZ;
d) oświadczenie W 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wzór ośw.- Załnr 7 do SIWZ;
e) ośw. W o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne – wzór ośw.- Załą nr 8 do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o
których mowa w:
a) Rozdz. VII ust. 6 pkt 2 lit. a SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym W ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
b) w Rozdz. VII ust. 6 pkt. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym W ma siedzibę
lub miejsce zam, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. a oraz Rozdz. VII ust. 7 lit b SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term skład ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII ust. 7 zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio ośw. W, ze wskazaniem osoby albo osób uprawn do jego reprezentacji, lub
ośw osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejs zam W lub miejsce zam. tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.
10. W przyp. wątpliwości co do treści dok. złożonego przez W, Z może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma os., której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dok.
11. W mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do os. mającej miejsce zam. poza terytorium RP składa
dokument, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. a SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. 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 Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) 0dwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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 w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2018
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