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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366611-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi telefoniczne i przesyłu danych
2017/S 179-366611

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Osadnik
Tel.:  +48 322466061
E-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl 
Faks:  +48 322510096
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tram-silesia.pl

I.1) Nazwa i adresy
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21a
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Radziszewski
Tel.:  +48 327438441
E-mail: pradziszewski@kzkgop.com.pl 
Faks:  +48 327438445
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kzkgop.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.tram-silesia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5

mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
mailto:pradziszewski@kzkgop.com.pl
www.kzkgop.com.pl
www.tram-silesia.pl


Dz.U./S S179
19/09/2017
366611-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 9

19/09/2017 S179
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 9

Chorzów
41-506
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Osadnik
Tel.:  +48 322466061
E-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl 
Faks:  +48 322510096
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tram-silesia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: komunikacja tramwajowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja systemu łączności dyspozytorskiej w Tramwajach Śląskich S.A.
Numer referencyjny: II/324/2017

II.1.2) Główny kod CPV
64210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, dostawa, uruchomienie oraz konfiguracja cyfrowego
trunkingowego systemu radiowej łączności dyspozytorskiej pracującego w standardzie DMR Tier III z funkcją
bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby Spółki Tramwaje Śląskie S.A. i Komunikacyjnego Związku
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) w paśmie UHF.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32570000
35710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż uruchomienie i konfiguracja trunkingowego
systemu łączności radiowej z dedykowanym co najmniej jednym kanałem kontrolnym w standardzie DMR Tier
III w oparciu o „Planowanie radiowe DMR Tier III” wykonane dla Zamawiającego przez Radiopartners Sp. z o.o.

mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
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w Warszawie. Zawarte w Planowaniu Radiowym dane dotyczące założeń projektowych nowej sieci trankingowej
łączności radiowej są minimalnymi wymaganiami jakimi ma odpowiadać nowa sieć.
Wykonawca wykona w ramach zadania:
— opracowanie projektu wykonawczego trunkingowego systemu łączności radiowej z dedykowanym co
najmniej jednym kanałem kontrolnym w standardzie DMR Tier III w oparciu o „Planowanie radiowe DMR Tier III”
wykonane dla Zamawiającego przez Radiopartners Sp. z o.o. w Warszawie,
— uzgodnienie budowy stacji bazowych systemu wskazanych przez Zamawiającego z właścicielami obiektów,
— aktualizacja pozwolenia radiowego,
— dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie radiolinii zgodnie ze wskazaniami zawartymi w planowaniu
radiowym,
— dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie elementów systemu (stacje bazowe, terminale, anteny,
konsole dyspozytorskie itp.),
— wykonanie do celów środowiskowych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego emitowanego
przez stacje bazowe systemu oraz innych wymaganych prawem pomiarów instalacji radiokomunikacyjnych i
elektrycznych,
— dostarczenie wymaganych licencji na oprogramowanie,
— dostarczenie schematów radiotelefonów i pozostałych urządzeń w tym instrukcji serwisowych,
— przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego pracowników zamawiającego (administratorów systemu) i
innych wskazanych osób w zakresie administrowania systemem, budowy, konserwacji, eksploatacji, działania
i obsługi systemu (instruktarz wstępny), instruktaż pełny administratorów systemu (w tym z obsługi testera
radiokomunikacyjnego). Instruktaż będzie zakończony i poświadczony wydaniem stosownego certyfikatu
potwierdzającego nabyte uprawnienia. Instruktaż pozostałych użytkowników systemu (Dyspozytorzy –
operatorzy konsol, użytkownicy radiotelefonów przewoźnych i nasobnych),
— dostawa testera radiokomunikacyjnego, umożliwiającego pełne testy (w tym automatyczne) radiotelefonów w
zamawianym standardzie DMR Tier II i III, trybie analogowym oraz testy i pomiary anten, torów antenowych.
— Wykonawca zorganizuje nieodpłatny instruktaż stanowiskowy dla pracowników Zamawiającego, obejmujące
diagnostykę i pomiary radiotelefonów oraz anten i torów antenowych zamawianym testerem. Instruktaż
powinien odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do dnia przekazania systemu
łączności do użytku.
Szczegółowe zestawienie ilościowe zamieszczono w tabeli nr 15 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na infrastrukturę systemu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na radiotelefony przewoźne wraz z wyposażeniem oraz radiotelefony
przenośne wraz z wyposażeniem z wyłączeniem akumulatorów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres nadzoru serwisu i wsparcia technicznego systemu / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2018
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
1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 79 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych).
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp
3.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto
podanej w ofercie.

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:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie
przesłanki określonej w art.24 ust. 5 pkt 1 Pzp,
II. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu
(JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. odpis 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 Pzp;
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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej:
1) pkt 1-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, w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp.
2) pkt 2-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty wymienione w pkt 5 ppkt 1) i 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6. 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 punkcie 5 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
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1,
składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, 6 oraz 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na modernizacji lub budowie
cyfrowego systemu łączności o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każde.
2.Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu
(zwanego w skrócie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
3. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji,
których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.3. pkt I ppkt 1
poniżej i zawierać będzie w szczególności wartość, przedmiot, datę wykonania oraz podmiot, na rzecz którego
usługi te zostały wykonane, Zamawiający odstąpi od żądania „Wykazu wykonanych usług” od Wykonawcy,
którego oferta została oceniona najwyżej. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu będą odpowiednie informacje przekazane w JEDZ, przez Wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp.
I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
przedłożenia:
1 wykazu usług wykonanych 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
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czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy – z zastrzeżeniem zapisów zapisów Sekcji III.1.3 pkt 3 powyżej.
II. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

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:
Postępowanie prowadzone jest przez wspólnych Zamawiających, tj. Tramwaje Śląskie S.A. oraz Komunikacyjny
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem do
przeprowadzenia postępowania dla wspólnych Zamawiających zostały upoważnione Tramwaje Śląskie
S.A. W wyniku przeprowadzonego postępowania z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta jedna
umowa zawierająca zakres zarówno Tramwajów Śląskich S.A. i Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

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: 25/10/2017
Czas lokalny: 12:15
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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
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sala konferencyjna.

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:
I. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy składane wraz z ofertą.
1. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami tj.:
1.1. Oświadczenie JEDZ;
1.2. Zobowiązanie, podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
1.3. Dowód wniesienia wadium tj.:oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do Zamawiającego wadium w
formie niepieniężnej;
1.4.Stosowne pełnomocnictwo w przypadku,gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z
oświadczenia JEDZ;
1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,z
którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
II.
1. Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt I ppkt 1.1 Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu
(JEDZ) sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez
Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3.Wykonawca, który celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych
podmiotów w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
III. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
1. Zamawiający informuje,że Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej,będzie zobowiązany
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni),aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów, wymienionych w Sekcji III, potwierdzających okoliczności,o których mowa w art. 25 ust.1 oraz w
celu uczynienia zadość obowiązkom określonym w art. 22a ustawy Pzp.
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2. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale (dotyczy to w szczególności oświadczenia JEDZ, zobowiązania
do udostępnienia zasobów, przynależności do grupy kapitałowej oraz oświadczeń wymienionych w Sekcji
III.) Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym
obowiązująca będzie treść w języku polskim.
IV. Termin związania ofertą określony w Sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.
V. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI. Sekcja II.2.7) – szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia określony został w pkt 3 Opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie
1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – dotyczy czynności innych niż określone
w punkcie 1 i 2.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

