Dz.U./S S171
07/09/2017
351274-2017-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351274-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Reda: Lampy i oprawy oświetleniowe
2017/S 171-351274
Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska33, Osoba do kontaktów: Grażyna Białkowska, Reda
84-240, Polska. Tel.: +48 586788028. Faks: +48 586788043. E-mail: sekretariat@reda.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.8.2017, 2017/S 150-311430)

Przedmiot zamówienia:
CPV:31520000
Lampy i oprawy oświetleniowe
Zamiast:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000
PLN (słownie: jeden milion złotych).b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
minimum 2 osoby, posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:
— aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV
— świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane przez
ośrodek szkoleniowy,
— minimum 1 osobę, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
— aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV,
— świadectwo ukończenia kursu w zakresie poleceniodawcy do prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV,
wydanym przez ośrodek szkoleniowy, oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi
informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
15.9.2017 (10:00)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
13.11.2017
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
15.9.2017 (10:00)
VI.3) Informacje dodatkowe:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
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—.
—.
—.
—.
—.
—.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
Powinno być:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
21.9.2017 (10:00)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
20.11.2017
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
21.9.2017 (10:15)
VI.3) Informacje dodatkowe:
15. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza
również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 4;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężna nie niższą niż 3 000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomoc stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
B) Wykonawca skieruje do realizacji
zamówienia publicznego:
minimum 2 osoby, posiadające następujące
kwalifikacje zawodowe:
— aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV,
uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku
eksploatacji E do 1 kV
— świadectwo ukończenia kursu w zakresie
wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1
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kV, wydane przez ośrodek szkoleniowy,
— minimum 1 osobę, posiadającą następujące
kwalifikacje zawodowe:
— aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV,
uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku
dozoru D do 1 kV, – świadectwo ukończenia kursu w zakresie
poleceniodawcy do prac
w technologii pracy pod napięciem do 1 kV, wydanym
przez ośrodek szkoleniowy,
oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane
osoby czynności
i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi
osobami.
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