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Ogłoszenie dodatkowych
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niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Stefana Banacha 2
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-909

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 226824913

Osoba do kontaktów: WCEO
E-mail: aleksandrachlewicka@vp.pl

Faks: +48 226824559

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.wceo.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DOSTAWA, POSADOWIENIE, MONTAŻ, URUCHOMIENIE MASZYNY OFFSETOWEJ ARKUSZOWEJ
FORMATU B2 CZTEROKOLOROWEJ WRAZ Z PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW DO PRACY W
ZAKRESIE OPERATORSKIM, ZP-11/2012
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa,
posadowienie, montaż, uruchomienie maszyny offsetowej arkuszowej formatu B2 czterokolorowej wraz z
przeszkoleniem pracowników do pracy w zakresie operatorskim.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne urządzenia:
• maszyna do wydajnego druku offsetowego, arkuszowa, format B2, czterokolorowa z nawilżaniem alkoholowym
druk 4+0 z pulpitem sterującym, kompresorami, szafami z osprzętem elektrycznym, urządzeniem chłodzącym i
densytometrem do papieru mierzącym wydrukowane siatki jak też nasycenie farbowe;
• formaty arkusza w milimetrach: minimalny (co najwyżej)210x297; maksymalny (co najmniej) 520x740;
• grubość materiału do zadruku (zakres minimum) 0,04 do 0,8 mm;
• niskie wykładanie;
• docisk cylindrów;
• nawilżanie alkoholowe;
• wymiana form drukowych;
• szybka wymiana farby;
• urządzenie chłodzące do roztworu nawilżającego;
• pneumatyczne ustawianie docisku;
• automatyczne ustawienie na grubość zadrukowanego materiału;
• automatyczne urządzenie do mycia obciągów gumowych, wałków i cylindrów dociskowych;
• półautomatyczna lub automatyczna wymiana form drukowych;
• diagnozowanie błędów na pulpicie sterującym;
• system proszkowania;
• elektroniczna kontrola podwójnego arkusza;
• zdalne ustawienie stref farbowych, registrów (łącznie ze skośnym) i myjek zespołów farbowych i obciągów
gumowych z pulpitu sterującego;
• prędkość druku nie mniejsza niż 12000ark/h;
• maszyna musi posiadać deklarację zgodności Unii Europejskiej – oznaczona znakiem CE;
• sterowanie i menu w języku polskim
• kompaktowa budowa maszyny umożliwiająca posadowienie w małych pomieszczeniach;
• możliwości wprowadzenia maszyny do budynku poprzez 3 pary drzwi, gdzie najmniejsze o wymiarach szer.:
140cm, wys.: 193cm (plany wprowadzenia posadowienia maszyny w załączeniu do specyfikacji- załącznik nr 6);
• posadowienie maszyny wraz z jej elementami wolnostojącymi w pomieszczeniu o wymiarach 522cmx 952cm
(w pomieszczeniu musi pozostać miejsce na składowanie papieru do drukowania, jak i swobodną komunikację
plany wprowadzenia i posadowienia maszyny w załączeniu do specyfikacji);
• wykonanie całkowicie na koszt i ryzyko Wykonawcy wymaganych przez producenta fundamentów pod
maszynę, umożliwiających bezpieczną i bezawaryjną pracę (Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z
materiałami, robocizną itp.);
• zasilanie jakie jest doprowadzone do pomieszczenia 60A, moc 30KW, zabezpieczenie 80A;
• wykonawca zapewni minimum 80 godzin szkolenia (max. do 120 godzin) podstawowego z obsługi maszyny w
zakresie operatorskim dla 3 osób;
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• Serwis urządzenia będzie realizowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000;
• gwarancja urządzenia minimum 24 m-ce;
• wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji na własny koszt wykonywać wszelkie konieczne
przeglądy okresowe urządzenia (przynajmniej 2 przeglądy w ciągu każdego roku trwania gwarancji)
Zamawiający udostępni pomieszczenia Drukarni WCEO do wglądu, na podstawie pisemnego zgłoszenia
takiego zamiaru i po umówieniu na dokładny termin.
kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: - 42991200-1 – maszyny drukarskie;
42991210-4 maszyny drukarskie offsetowe
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
42991210

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP-11/2012
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_WCEO
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-064590 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
08/05/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:

Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
II.1Opis
Przedmiotem zamówienia w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jest dostawa, posadowienie, montaż, uruchomienie
maszyny offsetowej arkuszowej formatu B2
czterokolorowej wraz z przeszkoleniem pracowników do
pracy w zakresie operatorskim.
Wymagania eksploatacyjno-techniczne urządzenia:
• maszyna do wydajnego druku offsetowego,
arkuszowa, format B2, czterokolorowa z nawilżaniem
alkoholowym druk 4+0 z pulpitem sterującym,
kompresorami, szafami z osprzętem elektrycznym,
urządzeniem chłodzącym i densytometrem do papieru
mierzącym wydrukowane siatki jak też nasycenie
farbowe;
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• formaty arkusza w milimetrach: minimalny (co
najwyżej)210x297; maksymalny (co najmniej) 520x740;
• grubość materiału do zadruku (zakres minimum) 0,04
do 0,8 mm;
• niskie wykładanie;
• docisk cylindrów;
• nawilżanie alkoholowe;
• wymiana form drukowych;
• szybka wymiana farby;
• urządzenie chłodzące do roztworu nawilżającego;
• pneumatyczne ustawianie docisku;
• automatyczne ustawienie na grubość zadrukowanego
materiału;
• automatyczne urządzenie do mycia obciągów
gumowych, wałków i cylindrów dociskowych;
• półautomatyczna lub automatyczna wymiana form
drukowych;
• diagnozowanie błędów na pulpicie sterującym;
• system proszkowania;
• elektroniczna kontrola podwójnego arkusza;
• zdalne ustawienie stref farbowych, registrów (łącznie
ze skośnym) i myjek zespołów farbowych i obciągów
gumowych z pulpitu sterującego;
• prędkość druku nie mniejsza niż 12000ark/h;
• maszyna musi posiadać deklarację zgodności Unii
Europejskiej – oznaczona znakiem CE;
• sterowanie i menu w języku polskim
• kompaktowa budowa maszyny umożliwiająca
posadowienie w małych pomieszczeniach;
• możliwości wprowadzenia maszyny do budynku
poprzez 3 pary drzwi, gdzie najmniejsze o wymiarach
szer.: 140cm, wys.: 193cm (plany wprowadzenia
posadowienia maszyny w załączeniu do specyfikacjizałącznik nr 6);
• posadowienie maszyny wraz z jej elementami
wolnostojącymi w pomieszczeniu o wymiarach 522cmx
952cm (w pomieszczeniu musi pozostać miejsce na
składowanie papieru do drukowania, jak i swobodną
komunikację plany wprowadzenia i posadowienia
maszyny w załączeniu do specyfikacji);
• wykonanie całkowicie na koszt i ryzyko Wykonawcy
wymaganych przez producenta fundamentów pod
maszynę, umożliwiających bezpieczną i bezawaryjną
pracę (Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane
z materiałami, robocizną itp.);
• zasilanie jakie jest doprowadzone do pomieszczenia
60A, moc 30KW, zabezpieczenie 80A;
• wykonawca zapewni minimum 80 godzin szkolenia
(max. do 120 godzin) podstawowego z obsługi maszyny
w zakresie operatorskim dla 3 osób;
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• Serwis urządzenia będzie realizowany zgodnie z
wymogami normy ISO 9001:2000;
• gwarancja urządzenia minimum 24 m-ce;
• wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania
gwarancji na własny koszt wykonywać wszelkie
konieczne przeglądy okresowe urządzenia
(przynajmniej 2 przeglądy w ciągu każdego roku
trwania gwarancji)
Zamawiający udostępni pomieszczenia Drukarni WCEO
do wglądu, na podstawie pisemnego zgłoszenia takiego
zamiaru i po umówieniu na dokładny termin.
kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień: - 42991200-1 – maszyny drukarskie;
42991210-4 maszyny drukarskie offsetowe

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia
płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących

Tekst do dodania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium
powinno być wniesione przed upływem terminu
składania ofert, tj. do dnia 19.06. 2012 r. do godz.
09:30. Niewniesienie wadium w tym terminie powoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
2. Wadium ustala się w wysokości: 60 000, 00 zł
(sześćdziesiąt tysięcy złotych);
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w jednej z
następujących form:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
5. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone
przelewem na rachunek bankowy Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej NBP o/o Warszawa 43
10101010 0034 0513 9120 0000 z adnotacją:
„Wadium - „Dostawa, posadowienie, montaż,
uruchomienie maszyny offsetowej arkuszowej
formatu B2 czterokolorowej wraz z przeszkoleniem
pracowników do pracy w zakresie operatorskim,
postępowanie nr ZP- 11 /2012.
6. W terminie określonym dla składania ofert
środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty
dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu
(Zamawiający sprawdzi, czy przelew został
zaksięgowany na jego rachunku).
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7. Wadium wnoszone w formie innej niż w
pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z
ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy,
nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie
Zamawiającego, w przypadkach określonych w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres
związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji.
Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument
poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą.
Wadium nie może mieć zapisów ograniczających
obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu
(poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy
dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot.
Dokument wadialny musi zawierać informację, iż
stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej, w przetargu
nieograniczonym na „Dostawę, posadowienie,
montaż, uruchomienie maszyny offsetowej arkuszowej
formatu B2 czterokolorowej wraz z przeszkoleniem
pracowników do pracy w zakresie operatorskim,
postępowanie nr ZP- 11 /2012). Wszelkie koszty
związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci
Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 46 ustawy,
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniężny, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający
dokona przelewu wadium pieniężnego w przypadku
jego zwrotu.
10. Przedłużenie terminu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza.
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę
stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego brutto.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
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b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
2. Zabezpieczenie w pieniądzu powinno zostać
wpłacone przelewem na rachunek bankowy
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
NBP o/o Warszawa 43 10101010 0034 0513 9120
0000 z adnotacją „Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy - „Dostawa, posadowienie, montaż,
uruchomienie maszyny offsetowej arkuszowej
formatu B2 czterokolorowej wraz z przeszkoleniem
pracowników do pracy w zakresie operatorskim,
postępowanie nr ZP- 11 /2012)., przy czym w terminie
podpisania umowy środki muszą znaleźć się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę
zabezpieczenia w postaci gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego oraz nazwę zamówienia,
b) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w
ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
2. Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną dostawę,
zrealizowaną zgodnie z wymogami technicznymi
Zamawiającego i treścią złożonej oferty, w terminie
do 14 dni od daty dostarczenia, posadowienia,
montażu i uruchomienia urządzenia w siedzibie
WCEO, przeprowadzenia szkolenia pracowników
potwierdzonego w formie pisemnej protokołem
zdawczo-odbiorczym i dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury pod warunkiem dostarczenia
protokołu i faktury najpóźniej do dnia 20 grudnia 2012
roku
3. Płatność zostanie dokonana przelewem w PLN na
rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie oryginału
faktury.
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4. Za dokonanie płatności rozumie się dzień
dokonania polecenia przelewu wystawionego przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym
wymogi zwiazane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego. Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spełniania wymogów:

Tekst do dodania:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą:
a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, (zał. nr 2 do SIWZ)
b. wykazu wykonanej, co najmniej 1 (jednej) dostawy
maszyny do wydajnego druku offsetowego, arkuszowej,
formatu B2, o wartości wykazanej dostawy co najmniej:
2.000.000,00 złotych (dwóch milionów złotych)
brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa
została wykonana należycie - wykaz powinien zostać
przygotowany na formularzu określonym w załączniku
nr 4 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 ustawy (Rozdział VIII pkt 2 SIWZ), Zamawiający
żąda złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń
i dokumentów:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał.
nr 3 do SIWZ);
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie
zgodne z zał. nr 3 do SIWZ).
c. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
d. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów
zbiorowych);
e. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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f. aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do
nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
(Rozdział VIII pkt 2 SIWZ), Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów
wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania i oświadczeń (zamiast
odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2):
a. dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
d. zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt
1 - 5 niniejszego rozdziału, należy złożyć w formie
oryginałów lub kopii dokumentów poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ( z
wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. A,
które należy złożyć w oryginale).
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Uzupełnienie wymaganych oświadczeń lub
dokumentów, o których jest mowa w niniejszym
rozdziale, jest możliwe po upływie terminu składania
ofert na wezwanie Zamawiającego, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków,
po wezwaniu Zamawiającego, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres.
W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi
być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez
mocodawcę lub notarialnie.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia lub jeżeli Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotów, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-064639

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

12 / 12

