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2.

W imieniu odwoluj4cego, na podstawie art. 180 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 I2004 prawo

zam6wieft Publicznych (ti. Dz.IJ.2010, Nr 113, poz.759), znvan4 dalej p.z.p., wnoszg
odwolanie od czynnofici Zanawiaj4cego - ustalenia postanowieri Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienta w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego

,,Kompleksowa rearizacja wdrozenia system6w wagowych, systemu RFID wraz z
transponderami do oznakowania pojemnik6w" w czgsci:

1. opis przedmiotu zam6wienia (pkt 2 slwz), a to: pkt. 2.2.1.D, 2,2.2.e,2.2.3.5_6),2.2.4.b),

2.2.4.i), 2.2.10.6), a takhe 3 .1 -2;

Wkaz oSwiadczeri lub dokument6w, potwierdzaj4cych spelnianie warunk6w udzialu w
postepowaniuoraz brak podstaw do wykluczenia (pkt 5 slwz), a to pkt. 5.7.;
przekazywanie sIWZ i wyjasnienia tresci slwz (pkt 6 slwz), ato pl<t 6.2.;

Srodki ochrony prawnej (pkt 14 SIWZ), ato pkt 14.4;

$ 9 ust. 2 projektu umowy stanowi4ce go zalqcznika nr 1 do SIWZ.

Na podstawie art. 180 ust. 3 p,z.p.postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia,

l' w zakresie wskazanym w pkt I zarzucam naruszenie art.29 ust. l-2 p.z.p.w zwiryyu z
art' 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczariu nieuczciwej konkruencji
(ti' 2003, Nr 153, poz' 1503), zwanq dalej u.z.n.k, a w konsekwencji naruszenie art.7
ust.l p.z.p. poprzez wprowadzenie w tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wierua obowi4zku integracji system6w wagowych i pojemnik6w RFID wdrazanych

w ramach zam6wienia z elektronicznym systemem rejestracji parametr6w pracy pojazd6w
XTrack, stanowiqcym produkt firmy P,P.U. Omega sp, z o. o., w tym pozyskania od tego

podmiotu protokol6w integracyjnych, a takle obowiqzku korzystania z oprogramowania

wykorzystywanego przez Zamawiajqcego i zapevr,niania integracji przedmiotu

zam6wieni a z ww. oprogramowaniem:

o bez bliZszego okreslenia oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiajqcego,

w tym bez okreslenia jego producenta i bez podania istotnych parametr6w tego

oprogramowania, bez udzielenia informacji dotyczqcych prawnych mozliwoSci
dokonania integracji systemu stanowi4cego przedmiot zamowienia z ww.
oprogramowaniem, w tym o obowi4zku uzyskania licencji od podmiotu, kt6remu
przystuguj4 prawa autorskie do oprogramowania, bez zapewnienia przez

zamawiaj4cego wsp6lpracy ww. podmiotu z wykonawcq, kt6remu powierzono

wykonanie zam6wienia; bez ujawnienia danych technicznych warunkuj4cych
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2.

moZliwoSi dokonania integracji, a nawet bez zobowi4zanta sig zamawiaj4cego do

ujawnienia takich danych wykonawcy, kt6remu powierzono wykonanie zam6wienia,

co w rcztiltacie oznacza nalohenia na wykonawcg wylonionego w przetargtr

obowi4zku samodzielnego uzyskania wszelkich informacji, danych i zezwolen

niezbgdnych do zapewnienia kompatybilnoSci oraz integracji z oprogramowaniem

wykorzystywanym przez zamawiaj4cego otaz zapev{nienia sobie wsp6lpracy z

podmiotem, kt6remu przy sNugujqprawa autorskie do ww. opro gramowania;

t bez zapewnienia przez zamawiajEcego wsp6lpracy z producentem elektronicznego

systemu rejestracji parametr6w pracy pojazd6w XTrack, tj. firmqp.p.u. omega sp. z

o. o.' z wykonawc4, kt6remu powierzono wykonanie zam6wienia,bez zapewnienia,

2e ww. podmiot udzieli wykonawcy wylonionemu w toku przetargu koniecznych
zezwolen i licencji na dokonanie integracj i, bez ujawnienia danych technicznych

warunkuj4cych moZliwoS6 dokonania integracji, a nawet bez zobowi 4zania sig

zamawiaiqcego do ujawnienia takich danych wykonawcy, kt6remu powierzono

wykonanie zam6wienia, co oznacza naNo1enie na wykonawcg wylonionego w
przetatgu obowi4zku samodzielnego uzyskania wszelkich informacji, danych i
zezwolen niezbgdnych do zapewnienia kompatybilnoSci oraz integracji oraz

zapewnienia sobie wsp6lpracy zftm4p.p.U. Omega sp. z o. o.,

a w konsekwencji stanowi istotny brak opisu przedmiotu zam6wieni a, a takie utrudnia

konkurencjg, albowiem pomvala firmie P.P.U. Omega sp. z o.o. i podmiotowi, kt6remu

przysluguj4 prawa autorskie do oprogramowania wykorzystywanego przez

zatrawiajqcego, eliminowai z udzialu w przetargu podmioty konkurencyjne, a

zwaZywszy na to, 2e P.P.U. Omega sp. z o. o. moZe byc zainteresowana w uzyskaniu

zam6wienia, postanowienia powyZsze godzq takZe w zasadE r6wnego traktowania

wykonawc6w bior4cy ch ldzial w postgpowaniu;

w pozostalym zakresi e zarzucam naruszenie:

o art, 26 ust. I p.z.p. poprzez okreslenie nieprawidlowego okresu czasu na ztozenie

oSwiadczefi lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art.

25 ust. I p.r.p.;

o art. 38 ust. I p.z.p. poptzez okreslenie nieprawidlowego terminu na udzielenie

wyj asni eri doty czqcy ch S p e cyfi kacj i I stotnych warunk 6w zamowi eni a ;

o art. 182 ust' l-3 p,z.p. poprzez btgdne pouczenie o terminie na zNoaenie odwolania :
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' art' 3531 k'c' i 395 $ r p.z.p. w zw. z art. r39 ust. I p.z.p. poptzezbrak okreslenia
terminu, do uplywu kt6rego zamawiaiqcy mo*eodst4pii od umowy,

W oparciu o postawiane zarnftyi ich uzasadnienie wnoszg:
1. uwzglgdnienie odwolania i:
. nakazanie zamavmaj4cemu uzupelnienie pkt 2 SIWZ o:
o dane producenta praz istotne parametry oprogramowania wykorzystywanego przez

zamawiai}cego' a takae nrezbgdne do wykonania zam6wienia informacj e dotyczqce tegoZ
oprogramowania, w tym interfejsy, protokoly wymiany danych i wszelkie inne dane
techniczne umoZliwiaj4ce wykonawcy dokonanie integracji przedmiotu zam6wienia z
oprogramowaniem wykorzystywanym przez zamawiajqcego;

o postanowienie' zgodnie z kt6rym zamawiajqcy zobowi4ze sig do uzyskania we wlasnym
zakresie od uprawnionego podmiotu wszelkich zgod ilicencji koniecznych do dokonania
integracji przedmiotu zam6wieni a z vvykorzystywanym przez siebie oprogramowaniem,
do ich nieodplatnego przekazania wykonawcy, kt6remu powierzono wykonanie
zam6wienia' a takae do zapewnienia niezbgdnej, nieodplatnej wsp6lpracy z podmiotem,
kt6remu przysluguj4 prawa do oprogramowania, ewentualnie o postanowienie, w kt6rym
zamawiajqcy poinformuje wykonawc6w, Lebrakiest potrzeby wsp6lpracy z producentem
oprogramowaria oruzuzyskania ww. zg6d i zezwolen;

o o niezbgdne do wykonania zamowienia informacje dotycz4ce elektronicznego systemu
rejestracji parametr6w pracy pojazd6wXTrack, wykorzystywanego przez zamawiaj4cego,
w tym interfejsy, protokoly wymiany danych i wszerkie inne dane techniczne
umozliwiaj4ce wykonawcy dokonanie integracji przedmiotu zam6wieni azww. aplikacj4;o postanowienie' zgodnie z kt6rym zamawiailcy we wlasnym zakresie uzyska od firmy
P'P'u' omega sp' z o' o' wszelkie zgody konieczne do zapewnienia integracji przedmiotu
zam6wienia z systemem rejestracji parametr6w pracy pojazd,ow XTrack, wraz z
koniecznymi licencjami, oraz zapewni nieodplatne wsp6ldzi alaniefirmy p.p.u. omesa z
wykonawc4, kt6remu powierzono wykonan ia zam6wienia;
a gdyby uzyskanie ww' zg5d, zezwolen, informacji lub danych nie bylo mozliwe -skreslenie odpowiednich fragment6w zaskar2onych postanowieri specyfikacji
nakladaj4cych na wykonawca obowi4zek zapewnienia integracji i kompatybilnosci
systemu stanowi4cego przedmiot zamowienia z elektronicznym systemem rejestracjipracy pojazdow XTrack oraz oprogramowaniem wykorzystywanym przez
zarnawiajqcego
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nakazanie zamawiajqcemu w pkt 5.7, 6.2 i r4.4 slwz zgodnego z ustawqokreslenia
termin6w na zlohet.de oswiadczeri lub dokument6w potwier dzaj4cych okolicznosci, o
kt6rych mowa w art. 25 ust. I p.z.p., udzielenie wyjaSnieri dotycz4cych Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zamowjenia, wniesienie odwolania;
skreslenie $ 9 ust' 2 projektu umowy stanowi4ce go zalqcznika nr 1 do SIWZ, ewentualnie
o nakazanie jego uzupelnienia o termin, do uplyr',.u kt6rego zamawiai4cy mozeodst4pi6
od umowy;

w przypadku zawarcia umowy przed rczpoznatiem odwolania - uniewaznienie umowy na
podstawie art. 193 ust.3 pkt 2 p.z.p.;

zas?dzenia na rzecz odwolui4cego wszystkich koszt6w postgpowani4 w tym wpisu od
odwolania oraz innych uzasadnionych koszt6w, kt6re poni6 sl w zwi'zku z wniesieniem
odwolania.

Uzasadnienie

Przedmiot postgpowania.

Przedmiotem postgpowania prowadzonego przez p.u.K. srARKoM sp. z o.o. jest
kompleksowa realizacja wdrozenia system6w wagowych, systemu RFID wraz z
transponderami do oznakowania pojemnik6w. Postgpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego' wartosd szacunkowa przedmiotu zmriwienia przenosi kwotg
209'000 euro' a wigc ptzewacza tnv. pr6g unijny. w dniu l3 wrzesni a2016r. na stronie
intemetowej zarnawiajqcego zostala opublikowana Specyfikacja Istotnych warunk6w
zamowierua dla ww' postgpowania, kt6ra, niestety, nie jest pozbawion a powuinych wad.
Przede wszystkim opis przedmiotu zam6wieni a poprzez postawienie wymogu integracji
przedmiotu zam6wienia z bli ej niesprecyzowanym oprogramowaniem wykorzystywanym
przez zamawiaj}cego i systemem rejestracji parametr6w pracy pojazd6w XTrack, a z drugiej
- niezawieraiqcy koniecznych danych technicznych oraz zobowiqzania zarnawiaj4cego do
zapewnienia wsp6lpracy z podmiotami, kt6rym przyslugui4 prawa do ww, program6w
informatycznych, jest niejasny i nie zapewria uczciwej konkurencji. ponadto .iczne
postanowienia sIWZ nie uwzglg dniaiqfaktu, ze wartoi(,szacunkowa przedmiotu zamowjenia
przel<r acza tzw. progi unij ne.

Dowodv:



1) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamhwienia

Naruszeniaart-29 ust. Ii2p.z.prw zw.zart.r' ust. 1pkt3 i 5 u.z.n. k orazart.
7 ust. I p.z.p.

Jak wskazano' przedmiotem postgpowania jest komplekso wa realizacja wdro2enia system6w
wagowych' systemu RFID wtaz z transponderami do oznakowania pojemnik6w. przedmiot
zam6wienia obejmuj e w szczeg6lnoSci:

1) wyposazenie pojazd6w zamawiaj4cego. zamaviajqcy wymaga wyposa2enia wszystkich
pojazdSw zamavmai4cego w system identyfikacji pojemnik6w przy wykorzystaniu
technologii RFID, zintegrowany z elektronicznym systemem rejestracji parametr6w
pracy pojazdu i zabudowy, bazajqcym na technologii Gps, wraz z montazem
legalizowanych automatycznych wag dynam icznych napoiazdach i zintegrowaniem jej
odczyt6w zwrw systemem, atak2ew system monitoring u.bazui'cyna GpS;

2) dwakolektory;

3) dynamiczne wagi samochodowe;

4) system rejestracji zdjgi

5) uslugi wsparcia informatyc znego.

Pkt 2'2'1'l) zamavnajqcy wskazar, Le wymaga wyposazenia wszystkich pojazd6w,
wskazanych przez zamawiaiqcego w system identyfikacji pojemnik6w przy
wykorzystaniu technologii RFID, zintegrowany zelektronicznym systemem rejestracji
parametr6w pracy pojazdu i zabudowy (chodzizapewne o aplikacjg XTrack), wraz z
montazem legalizowanych automatycznych wag dynamicznych na pojazdach i
zintegrowaniem jej odcrytlw z wlw systemem. pkt 2.2.2.e z kolei okresl4 ze w ramach
systemu identyfikacji pojemnik6w zamawiaj4cy nie dopusz cza uhyciainnego ni2 aktualnie
dzialaj4ce u zamawiaj4cego oprogramowania do planowania do rvySwietlania i
interpretacji danych pozyskiwanych z system6w instalowanych na pojazdach w ramach
przedmiotowego postgpowania. z kolei funkcjonalnos6 terminala stanowi4cego przedmiot
zwn6wienia ma zapewniac komunikacjg onJine za pomoc4 wi-fi udostgpnionego przez
tttzqdzenie rejestrujEce GPS z serwerem, na kt6rym zainstalowane jest oprogramowanie
do planowania oraz odbieranie on-line za pomoce wi-fi udostgpnionego przez urz'dzenie
rejestruj4ce GPS tras wygenerowanych w oprogramowaniu do planowania i prezentacja
ich w postaci zleceri na dany dziefir (pkt. 2.2.3.5-6). Nastgpnie kolektory dostarczone w
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ramach zam6wienia mvszE integrowai sig z oprogramowaniem do planowania
wdrozonym u zamawiajacego i umozliwiai synchronizacjg bazy danych puez sie6GSM z wykorzystaniem wbudowanego modemu oraz wi-fi poptzez porqczenie do
hotspota generowanego pnez urz[dzenie rejestruj4ce GpS. Integ racja manastgpowai za
pomoc4 ustug sieciowych (pkt 2.2.4.b). w pkt 2.2.4]) dodano, ze oprogramowanie
zainstalow ane nakolektorze powinno zapewnia|funkcjonalnosci takie jak:
o wybranie i pobranie wczeiniej zaprojektowanej w oprogramowaniu do pranowania

listy zlecer[;

o wyswietlanie zaimportowanej z oprogramowania do planowania listy MGo wraz z
dodatkowymi informacjami; dodawanie/ usuwanie pojemnik6w z wyborem typu
poiemnika oruz todzaju frakcji ze zdefrniowanych opcji. opcje musz? byd moiliwe do
dowolnego skonfigurowania w oprogramowaniu do pranowania;

o w)"wolanie synchronizacji z oprogramowaniem do planowania:
o robienie zdigt kolektorem i przypisywanie do wybr anej pozycji na lidcie.

byd przesylane do oprogramowania do planowania i byc powiqzane
pozycjq.

o wszystkie zmiany wprowadzone w kolektorze muszq trafiad do oprogramowania do
planowania i aktuariz ow a(. bazg danych tego oprogramowania.

w pkt 2'2'10'6) zaznaczono' 2e odbi6r pojazd6w po doposazeniu bgdzie nastgpow at po
sprawdzeniu ptzez zamaviaj4cego integralnosci zamontowanych systemriw wagowych
oraz RFID z elektronicznym systemem rejestracji parametrrfw pracy pojazd6w XTrack
oraz oprogramowaniem bgd4cym w posiadaniu zamawiai4cego.

w pkt 3'1' slwz ptzewidziano, 2e: rcalizacia zan6wienia ma nast4pii w terminie l0
tygodni od daty podpisania umowy z zastrzezeniem, ze monta|i uruchomienie pierwszego
pojazdu odbgdzie sig w ci4gu 2 tygodniod daty podpisania 

'mowy, 
zamawiaj4cy sprawdzi

zgodno$i dostarczonego systemu z wymagantami sIWZ w tym integralno s( ,orz4dzefir z
oprogramowaniem do pranowania bgd4cym w posiadaniu zamawiajqcego. w pkt. 3.2
wskazano' ze dostawa kolektor6w danych oraz transponder6w w terminie do 2 tygodni od
daty podpisania umowy.

Dowody:

2) Specyfikacja Istotnych Warunkhw Zamhwienia

Zdjgcia musz4

z odpowiedni4



z v'ryzei wskazanych postanowieri Specyfikacji wyni ka, zeprzedmiot zam6wienia powinien
zostai zintegrowany z dwiema aplikacjami (programami inform atycznymi),tj.:
o elektronicznym systemem rejestracji parametr6w pracy pojazd6wXTrack stanowi4cym

produkt firmy p.p.U. Omega sp. z o. o.,
o bliZej nieokreslonym oprogramowaniem posiadanym przez zamawiaj4cego, kt6re wjqzyku Specyfikacji prawdopodobnie jest tozsam e z ,,oprogramowania do planowania do

wyswietlania i interpretacji danych pozyskiwanych", ewentualnie ,,oprogramowaniem do
planowania,,.

Mimo naNoaenta obowi4zku dokonania integracji zamawiaj4cy nie udostgpnil danych
technicznych umoZliwiaj4cych jej dokonanie, okreslenie czasu i kosztu dokonania integracji,
ani nawet nie zobowi [zat siE do udostgpnienia tych danych wykonawcy, kt6remu w powierzy
wykonanie zam6wienia' zamawiaj4cy nie zapewnll tak2e,ze ww. dane zostan* udostgpnione
przez producent6w ww' aplikacji. Nadto zamawiaiqcy nie wskazal, czy dokonanie integracji i
wykorzystanie ww' aplikacji w systemie stanowi4cym przedmiot zam6wienia wymaga
zezwolen i licencji udzielonych przez podmioty trzecie, w szczegolnosci podmioty, kt6rym
przysluguj4 prawa autorskie do oprogramowani4 nastgpnie - nie zobowi 4zal sigdo uzyskaniaww' zgSd i zezwolen, ani nawet nie zobowi4zal sig do zapewnienia kooperacji z
uprawnionymi podmiotami.

Bez kooperacji z podmiotami posiadaj4cymi odpowiednie dane techniczne umo zriwtaj4ce
dokonanie integracji otaz maiqcymi mozliwosi prawnego jej zablokowania, wykonawca nie
bgdzie w stanie naleLycie wykonai zam6wienia, w rezultacie jest zd,arryna ich dobr4 wolg.
wedle wlasnego uznaniamog? one uniemo 2liwi6mu wykon arie zamowienia lub podyktowai
batdzo niekorzystne warunki wsp6lpracy. Podmiot taki moze tak2e zroinicowai warunki
wsp6lpracy z okreslonymi podmiotami, np. poprzez zuzqdania wynagrodzenia w 62nej
wysokosci za udzielenie zezwolenia na integracje i wykorzystanie oprogramowania. co
oczywiste' koszt uzyskania zg6d przelozy sig na wysokosd ceny wskazanej w ofbrcie przez
poszczeg6lnych wykonawc6w' w ten spos6b podmiot uprawniony uzyskuje mozliwos6
manipul ow arna pr zebie giem po stgpowania.

z wyzej wymienionych powod6w postanowienia Specyfikacji w spos6b ruLqcy uchybiaj4
zasadom prawa zanowiert publicznych, a w szczegolnokci zasadzie poszanowania zasad.

-'*?



uczciwej konkurencji oraz r6wnego traktowania wykonawc6w (art. 7 ust I p.z.p.), a takze
wymaganiom w zal<tesie sposobu opisu przedmiotu zambwienia (art.29 ust. L i 2 p.z.p.).
odwolujqcy nie kwestionuje wymogu, by ofero wane przez wykonawc a rozwiqzartie bylo
kompatybilne z elektronicznym systemem rejestracji parametr6w ptacy pojazdowXTrack
oraz posiadanym przez zamawiajqcego oprogramowaniem, umozliwialo wymiang danych
migdzy utz4dzeniami instalowanymiprzezwykonawca 

a oprogramowaniem. wykonawca jest
gotowy zaofercwad tozwiqzanie w pelni spelniaj4ce powy2sz4 funkcjonalnos6. za
niedopuszczalne natomiast nalehy uznac przerzucenie na wykonawcg cig2nuuzyskania od
firmy P'P'u' omega sp' z o' o. oraz producenta oprogramowania wykorzystywanego przez
zamawiailcego protokol6w komunikacyjnych i innych danych niezbgdnych dla zapewnienia
wsp6lpracy systemu wagowego i systemu RFID z elektroni cznymsystemem rejestracji pracy
pojazd6w XTrack i ,,oprogramowaniem do planowania,,, a tak2e uzyskania od tych
podmiot6w konicznych zezwolen i licencji na dokonanie integracji i wykorzystanie
przedmiotolvych aplikacji' zd'aniem odwoluj4cego, wszelkie dane i informacje potrzebne dla
integracji przedmiotu zam6wienia z elektro nicznym systemem rejestracji pracy pojazdow
XTrack otaz z oprogramowaniem wykorzystywanym obecnie ptzez zanawiajqcego powinien
zapewnt'l we wlasnym zakresie zamawiaj4cy i przekazac je wykonawcom. powinien on takze
uzyskai stosowne zezworenia od firmy p.p,u. omega sp. z o. o. na integracjg systemu
XTrack z systemem stanowi4cym przerdmiot zam6wieni a otazna wykorzystanie tego systemuw odpowiednim zakresie, a takze zagwarantowa', ze f,,ma p.p.u. omega bgdzie
wsp6lpracowala z kudym podmiotem, kt6ry uzyska zam6wienie. To samo dotyczy
producenta 

"oprogramowania do planowa'ia,,. R6wniez w tym wypadku zamawiai'cy
powinien' ieaeli sam nie jest podmiotem praw autorskich w niezbgdnym zakresie, uzyskai
zezstvoretie producenta oprogramowatia na jego integracjg z systemem stanowi4cym
przedmiot zam6wieni a oraz na v'rykorzystanie tego oprogramowania w odpowiednim
zakresie' a takhe zagwatantowad wsp'6lpraca tego podmiotu. zamawiajEcy powinien takze
ujawnii w Specyfikacji wszelkie dane i informacj e potrzebne dla integracji przedmiofu
zam6wieni a z,,opr o gramowaniem do planowania,,.

odwoluj4cy wskazuje r6wriel, 2e f*map.p.u. omega sp. z o. o. jest jego konkurentem na
rynku' kt6ry wielokrotnie rywalizowal z nim o udzielenie zam6wien publicznych.
Zakwestionowane postanowienia Specyfikacji stawiaj4 p.p.u. omegg w uprzlrvilejowanej
pozycii w zabiegach o uzyskanie zam6wieni a, zachodzi tym samym naruszenie zasady
r6wnego traktowania wykonawc6w. Doda6 na\e^y, 2e ww. podmiot niejednokrotnie



wykorzystywal podobne zapisy zawarte w Specyfikacjach innych postgpowari w celustorpedowania mozliwo sci przedstawienia oferty pt zezodwoluj 4cego.

Dowody;

3) odpis KRS p.p.U. Omega sp. z o. o. i ELTE GpS sp. z o. o,
4) qferta przedstawiona przez p.p.u. omega sp. z o. o. w dniu 23 maja 2014 r. _

warunkuiqca zawarcie umow zaplatq bezzwrotnej zaliczki jeszcze przed
r o zs tr zy g ni g c ie m p o s t gp o w u n i a i u clzi e I e n ie m za md w i e n ia o dw ol uj qc e m u,

Powyzsze postanowienia specyfikacji narus zaj4 zasady uczciwej konkurencj i takze z tegopowodu' 2e podmiot mai4cy dostgp do danych technicznych aplikacji XTrack oraz
"oprogramowania do planowania" jest w stanie zapewrnc szybsze wykonanie zambwienia.
Nie wykluczone' 2e iuzposiada okreslone protokoly integracyjne, kt6re mozewykorzystai.
Jest to oczywiste w ptzypadku firmy p.p.u. omega. Moze wigc zaproponowad kr6tki
terminwykonaniazam6wienia.JesttookoIicznoS6istotna,

Kryterium temu prz.vznano wagg at,30o/o' (zob' pkt 11'1'c' slwz)' Podmiot taki jest wigc na uprzywilejowanej pozycji wuzyskaniu zam6wienia w stosunku do innych wykonawc6w i moze uzyska6 zam6wienie
nawet w6wczas' je2eli zuzqda znaczrie wy2szq ceng niz cena proponowana przezinnych
wykonawc6w.

il.l. Zarzat naruszenia art,29 ust. I p.z.p.
Postanowienia Specyfikacji w powyzej wskazanym zakresie naruszajq art. 29ust. I p.z.p.,
kt6ry stanowi' ze przedmiot zam6wienia powinien byi opisany w spos6 b jednoznaczny i
wyczerpuj4cy' za pomoc4 dostatecznie dokladny ch i zrozumralych okresleri. z tegoprzepisu
wyplywa wniosek, 2e obowi4zkiem zamawiajEcego jest dokonanie opisu w spos6bjednoznaczny i v'ryczelpuj4cy, a wigc taki, kt6ry zapewnia,ze wykonawcy bgd4 w stanie, bez
dokonywania dodatkolvych interpretacji, zidentyfikowai, co jest przedmiote m zarnowienja
(fakie ustugi' dostawy czy roboty budowlane), i zewszystkie elementy istotne dla wykonania
zam6wieniabEdq w nim uwzgrgdnione (wyrok So w Katowicac h z 23vI 200g r., sygn. akt:XIX Ga 2r4t08).

W pierwszej kolejnod ci nalehy wskazad na
wykorzystywanego przez zamawiaj4cego,

brak precyzji w okresleniu oprogramowania

z kt6rym system stanowi4cy przedmiot



zam6wienia ma zosta' zintegrowany. ,.az mowa po prostu o oprogramowaniu
wykorzystywanym przez zamawiajIcego, innym razemo ,,oprogramowaniu do planowania
do wyswietlania i interpretacji danych pozyskiwanych", ewentualnie o ,,oprogramowaniu doplanowania". odwoluiqcy zaro^yr, ze chodzr o t4 sam4 aplika cjg, recz mo'riwaiest takze
odmienna wykladnia postanowieri Specyfikacji. JaZ tylko ta okolicznosd swiadczy o
zasadnoSci zarzuty.

Nastgpnie brak w slwz danych technicznych i protokol6w komunikacyjnych
koniecznych do dokonania integracji systemu stanowi4cego przedmiot postgpowania zaplikacja XTrack oraz 

"oprogramowaniem do planowania,, iest r6wnoznaczny zistotnym brakiem w opisie przedmiotu zam6wi enia. zamawiaj4cy wskazal jedynte, 2e
system stanowi4cy przedmiot zam6wienia ma wsp6lpraco wa6 z wykorzystywanym przez
niego 

"oprogramowaniem do planowani a" orazz systemem XTrack, nie okreslaj 4c Lr6dla, wkt6rym mozna uzyskai dalsze informacje. Podana ptzez zamawiajqcego informacja jest zbyt
og6lnikowa i niewystarczaj4ca. Takie sformulowanie opisu przedmiotu zamt6wienia
oznacza przerzucenie na wykonawcg obowi4zku uryskania odpowiednich informacji na

::11..- 
wvkonania zamdwienia. pelna informacja na temar system6w podlegaj4cych

integracji, w tym informacia

. W tym miejscu nale*y wskaza6,
2e zgodnie z pkt 10 slwz cena okreslona przez wykonawca w ofercie ma charakter
ryczaltov'ry' musi ,,zawieta( wszystkie koszfy zvviqzane z realuzacj4 zadania, vrynikajEce zeslwz wraz z zalqcznikami, jak r6wniez nie ujgte w niej, a niezbgdne do wykonania
zadania" (pkt 10'3'b)), a w pkt 10.3.c) Specyfikacji zaznaczono,ze,,niedoszacowanie,
pominigcie oruzbrakrczpoznania zakresu przedmiotu umowy nie bgd4 podstaw4 do zqdarna
zmiarry wynagrodzenia wskazanego w ofercie''. oznacza to, Le zaproponowana w ofercie
kwota nie moze ulec zmianie' Jednak2 e pruy braku informacji, co do okolicznosci
wplywaj4cych na zakres i koszty prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu
zam6wienia' nie mozna m6wid o ich rzeczowej wycenie. wszelkie niezbgdne informacje
umozliwiaj4ce oszacowanie kosztu wykonania zam6wtenia powinien dostarczyi
zarnawiajqcy, poniewaz to on jest podmiotem od.powiadaj qcym za opis przedmiotu
zarn6wienta (zob. wyrok KIO z 2g XII 200g, sygn. 2741/12).
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naruszenia art. 7 p.z.p. oraz art.29 ust. 2 p.z.p. w zt.. z art.rs ust. 1 pkt 3
r 5 u.z.n.k.

wskazane powy2ej postanowienia Specyfikacji narus zaj4 ftvrnie- art. 2g ust. 2 p.z.p.,kt6ry
przewiduje, 2e ,,przedmiotu zam6wienia nie mo2na opisywai w spos6b, kt6ry m6glbyutrudnii uczciw4 konkurencjg"' w kontekscie powyzszego przepisu narezyprzypomni e6, zeart' 15 u'z'n'k' statuuje czyn nieuczciwej konkurencji polegaj4cy na utrudnianiu innymprzedsigbiorcom dostgpu do rynku. M. Mioduszewski i J. Sroczyriski wskazuj4, 2e
"Przedmiotem czynu nieuczciwej konkurencj i z art,15 u.z.n.k. jest utrudnianie dostgpu dorynku' Jak juL zaznaczono ("'), art. 15 u.z.n.k. jest jednym z przepis6w, kt6re chroni4
swobodg wykonywania dzialalnosci gospod arczej zagwanntowan4 w formie zasady w art.22Konstytuc'ii RP' z tego powodu, jak slusznie wskazuje sig w doktrynie, >dostgp do rynku<
nale2y rozumiei jako synonim takich okresleri jak >wolnosi podejmowania i prowadzenia
dziaLalnosci gospodar czej< lub po prostu >swoboda dzialalnosci gospodar czej< (.. .). poprzez
dostgp do rynku nale2y rozumiei w szczeg6lnosci swobodg decydowania podmiotu ouczestniczeniu w obrocie, swobodg wejscia na r;.,nek, prowadzenia na nim dzialalnosci orczwolnosi podjEcia decyzii o jej zakofczeniu w stosunku do danego rynku. Jest to zatemmozliwie szerokie rozumienie pojgcia >dostgp<, koresponduj Ece zar6wno z koncepcj4 art. 15u'z'n'k''iak i fi'rnkcj4 ustawy w systemie prawa. utrudnianie dostgpu do rynku stanowi istotgczy*u nieuczciwej konkurencji z art. 15 u.z.n.k. (...). Rekonstrukcja zakresu tego pojgcia,

zarowno na gruncie samego przepisu art. 15 u.z.n.k.,jak i calok sztaLtuustawy, pelni kluczow4
rolg w wyznaczeriu zakresu zachowan,kt6rych przepis ten dotyczy. >utrudnian ie< zgodnie zjgzykowym znaczenjem to stwarzanie przeszk6d., ograniczanie, powstrzymywanie,
przeszkadzanie lub zakl6canie' w tym samym, szerokim znaczeniuwystgpuje ono takze wkomentowanym przepisie, przy czymjest ono modyfikowan e ptzezokolicznosci, w jakich
utrudnianie to moze zachodzil" (M. Mioduszewski, J. sroczyriski, komen tan doart. 15 (w)M' zdyb (red')' Ustawa o zvvalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentaru. Lex 2011).wprowadzenie do Specyfikacji postanowieri umozliwiaj4cych utrudnienie poszczegolnym
wykonawcom dostgpu do zamowrenia nalehy uznad za rownoznaczne z sptzeniewierzeniem
sig zasadzie okreslonej w art' 7 ust 1 p.z.p.zobowi4zujqcei zamawiaj4cego do prowad zeniapostgpowania w spos6b zapewni ai4cy poszanowanie zasad. uczciwej konkurencji i r6wne
traktowanie wykonawc6w.

zamawiaiqcy zobowi qzal wykonawcg do zapewnienia integracji systemu stanowi4cego
przedmiot zam6wieni a z aplikacj4 XTrack i ,,oprogramowaniem do planowania,,, co wiaze sie
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z koniecznosci4 uzyskania od producent6w ww. aplikacji stosownych informacji, danych,protokol6w i zerwolefi bez zagwarantowania wykonawcy, kt6ry uzyska zam6wienie,
wsp6lpracy z tym podmiotem' w rezultacie sytuacja wykonawcy bior?cego udziar wpostgpowaniu zostala uzaletniona od dobre i bad| zNei woli producent6w przedmiotowych
aplikacji' w tym fi*y P'P'u' omega sp. z o. o., kt6ra skqdin4d jest konkurentem na rynkuuslug i produkt6w informatycznych i niejednokrotnie rywalizowala z odwoluj4cym ouzyskanie zam6wienia publicznego. oznacza to, ie odwoluj4cy zostal uzare,ruony od.wsp6lpracy z podmiotem, z kt6rym ma sprzeczne interesy. Dlatego wskazane zapisy
utrudniaj 4 uczciwqkonkurencj g.

Nalezy wskaza6' ze podmiot zanierzaiqcy zloLyd ofertg w niniejszym postgpowaniu stoiprzed dwiema mozliwosciami. Albo zdecyduje sig na udziar w postgpowaniu po
wczesniejszym zaw ciu porozumienia z producentami przedmiotowych aplikacji, w tymfirm4 P'P'u' omega' albo bgdzi e bral udzial w postgpowan iu bezuprzednich uzgodnien ztymi podmiotem' w pierws4'Tn wypadku producent aplikacji poprzezodmowg wyruzenia
wstgpnej zgody na ptzekazanie danych i protokol6w wyeliminuje potencjalnego wykonawcaz udzialu w przetargu z oczywist4 szkod4 dla interesu publicznego, ewentualnie
wykorzystuj4c swoje uprzywilejowane polo zenie narzuci wykonawcy wyg6rowan4 ceng
swoich produkt6w' w drugim przypadku potencjalny wykonawc a ryzykuje, iL w sytuacji
braku woli wsp6lpracy ze strony producenta przy realizacji projektu, nie bgdzie m6gl
podpisad umowy i straci wadium (pkt 7 slwz), ewentualnie podpisze umowg i wskutek jej
nieprawidlowego wyk nania moze zostac zobowiqzany do zaplaty kar umownych (zob. $ 7projektu umowy' zwlaszczakara umown e przewidziane na wypadek odst4pienia od umowy).
R6wniez i w tej synracji producent aplikacji moze wykorzystai sytuacjg, w kt6rej znajdzie sig
wykonawca' w celu narzucenia mu niekorzystnych warunk6w wsp6lpracy. Jednym slowem,
postanowienia Specyfikacji umoZliwiaj4 producentom aplikacji naduLrycie ich pozycji
rynkowej w relacjach z potencjalnymi wykonawcami, eliminowanie niekt6rych z ntch zudzialu w postgpowaniu, narcacarie potencjalnym wykonawcom wyg6rowanych cen lub
zmuszenie ich do innych ustgpstw w spos5b sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji. wkonsekwencii nalehy uzna6,2e odwoluj4cy co najmniej uprawdopodobnil, ze wskazane
postanowienia specyfikacji utrudniaj4 uczciwq konkurencj Q, w szozeg6lnosci utrudniaj4
udzial potencjalnych wykonawc6w w postgpowaniu w spos6b sprzeczny z interesem
publicznym. W tym miejscu nalehy przypomniei, 2e ,,W sytuacji, gdy odwotrujqcy
uprawdopodabnia ograniczenie konkurencji na podstawie art. 29 ust. 2 p.z.p., na
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zamawiai4cego przechodzi obowi4zek udowodnie nia, L,e do tego ograniczen ia doszlo zpowodu obiektywnych, uzasadnionych potrzeb zamawiaj4cego,, (wyrok KIo z 14r2013,
sygn. KIO 2gl9fi2\.

Ponadto firma P'P'u' omega wskutek zaskarZonych przepis6w znalazl sig wuprzywilejowanej pozycii w stosunku do innych wykonawc6w bior4cych udzjal wpostgpowarriu' w przeciwiefstwie do konkurent6w posiada niezbgdne informacje i dane, nie
musi uzyskiwa(' zg5d, koniecznych do integracji system6w, jest w stanie narzuci.warunki
wsp6lpracy konkurentom, w tym takze ceng zaumozliwienie integracji system6w. wplyrva to
na wysokosc ceny' kt6r4 pozostale podmioty bior4c e udziaNw postgpowaniu bgd4 zmuszeni
zaoferowad' cena oferowana ptzez P.P.u omegg bgdzie pozbawiona tego narzutu.Mamy
tutaj do czynienie z oczywistvm naruszeniem zasady r6wnego traktowania wykonawc6w (art.
7 ust. 1 p.z.p.).

w tym miejscu nalely przypomni e6,Zew wyroku z dnta2g xII 200g r.,sygn. KIO 2741112,
Krajowa Izba odwolawcza za zasadn4 uznala skargg, w kt6rej zarzucono ogloszeniu ozam6wieniu otaz postanowieniom SIWZ naruszenie art.7 ust. 1 p.z,p.oraz art.29 ust. l-2p'z'p' poptzez wprowadzenie w ogloszeniu o zam6wieniu oraz w tresci slwz obowi*zku
wykonania integracji dostarczanego oprogramowania medycznego i adminis tracyjnego z juZ
i stniej 4cym opro gramowaniem (opro gramowanie inte growane) :

o bez dostarczeniapeLnej informacji na temat protokol6w wymiany danych stosowanvch
w oprogramowaniu integrowanym,

o bez dol4czentado SIWZ pelnej dokumenta cji ibezopisu interfejs6w wymiany danych
w zakresie koniecznym do wykonania Zqd,anejintegracji,

o bez zapewnienia wsp6lpracy dostawc6w integrowanego oprogramowania z
wykonawc4 nylonionym w toku postgpowania,

o nalozenia na wykonawca wylonionego w przetargu obowi4zku samodzielnego
uzyskania wszerkich informacji i danych niezbgdnych do zapewnienia
kompatybilnosci oraz integracii orazzapewnienia sobie wsprilpracy z dostawcami
integrowanego oprogramowania.

w wyroku wskazano, ze ,,przedmiot zam6wienia powinien byi opisany w spos6b, kt6ry
umozliwia wykonawcom jednakowy dostgp do zam6wienia i nie powoduje tworzenia
nieuzasadni onych pr ze szk6 d.w otwarciu zam6wienia na konkurencj g,,.
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R6wniez w wyroku z dnia I pu2dziemka 2012r. o sygn. akt: KIo 2053rr2 rzba rozpoznara
odwolanie wykonawcy w sprawie o dosta zintegrowanego systemu szpitalnego, kt6ry mial
zapewru' peln4 integracjg ziuzfunkcjonuj4cym systemem szpitalnym cliniNET. odwoluj4cy
wskazal' 2e mozliwosi pelnej integracji dw6ch system6w informafyc znych roznych
producent6w zale|y od' ptecyzyjnego okreslenia, jakiego rodzaju dane majEbyi migdzy tymi
systemami wymieniane i w jaki spos6b ma owa integracja nast4pii. Niezbgdne jest r6wniez
przedstawienie szczeg6lowych danych dotyczEcych systemu istniej4ceg o u zamattnaj4cego,
kt6re umozliwi4 wykonawcy przygotowanie oferly oraz wyceng czynnosci skladaj4cych signa integracjg' opisuj4c przerdmiot zam6wie a w spos6b niepetny (brak informacji, danych iparametr6w dotyczEcych interfejs6w wymiany danych eksploatowanych system6w
informatycznych orazbrakudostgpnienia dokumentacji, umozliwiaj4cej oszacowanie kosztuintegracji systemu informatycznego bgdEcego przedmiotem zam6wi enia z systemami juz
wdro'onymi u zamawiai4cego) przy jednoczesnym wymogu dokonania w ramach
zam6wienia integracji - w spos6b ra2qcy narusza zasady uczciwej konkurencji. ponadto
interfejsy do integracji z systemami firm trzecichpowinien zapewni1producent systemu lubzamawiaj}aY' d nie wykonawca w porozumie niu z producentem, poniewaz z uwagi nawarunki konkurencji pomigdzy firmami wsp6lpraca ta moze napotykai na trudno6ci, aponadto producent wdrozonego systemu nie ma 2adnych zobowiryan wzglgdem innego
wykonawcy, a jedynym podmiotem mai4cym na niego wplyw w ramach istniei4cych
zobowi4zan umownych jest wlasnie zamawiaj4cy. przy braku wsparcia ze strony
zamawiaj4cego rozumianego jako zapewnienie wykonawcom interfejs6w do integracji
istnieje zatem ryzyko, 2e przedmiot zam6wienia nie bgdzie m6gl byi przezwybranego
wykonawcE zrealizowany, bo nie uzyska on zadnych informacji ani danych od producenta
system6w Podmiot ten bowiem nie ma wzglgdem konkurenta po prostu 2adnych
obowiqzkow' w tym nie ma obowi4zku udos tgpniania mu danych odnojnie wlasnych
system6w' Tymczasem zamawiaj4cy nie zapewtia wykonawcy o mozliwosc i orazewenfualnym finans waniu z wlasnych srodk6w niezbgdnej wsp6lpracy zautorami/producentami eksploatowanych system6w informatyc znycwbaz danych - co jest
bezwzglEdnte wymagane w obowi qzujFcych rekomendacj ach IJZp na udzielani e zamSti,ren
publicznych na systemy informatyczne. KIo uwzglgdnila odwolanie i orzekla, izzamawiai4cy dopu*cil sig narus zenia przepisu art. 2g ust. I i 2 i art, 7 ust. 1 p.z.p. oraz
nakazala zamawiai 4cemu dokonanie modyfikacj i tresci slwz m. in. poprzez :
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' wprowadzerie do SIWZ pelnej listy system 6w, zktorymi ma nast4pi (, integracjawraz
z kompletn4 posiadan4 dokument acjq ichinterfejs6w i protokol6w wymiany danych,
otaz ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji niezbgdnych do wykonania
integracji;

o udostgpnienie wykonawcom w ramach opisu przedmiotu zam6wienia pelnej
specyfikacji interfejsu i protokolu wymiany danych systemu cliniNET. Specyfikacja
ta musi umozliwiai wykonanie integracji wtakim zakresie, w jakim jest to w).rnagane
niniej szym zam6wieniem;

o udostgpnienie wykonawcom pelnej posiadanej dokumentacji system6w cliniNET,
umoZliwiajQcej wykonanie integracii orazwprowadz ie do SIWZ otazwzoruumowy
zapewnienia zamawiai4cego, 2e udzieli niezbgdnej pomocy wykonawcy (w mozliwym
zakresie i na wlasny koszt) w celu uzyskania wszelkich niezbgdnych informacji od
producenta systemu cliniNET, ktSre okuz,|sig konieczne do wykonania integracji.

R6wniez w wyroku z 28 Yr 2073 r., sygn. KIO l423ll3, rzbauwzglgdnila zarzutnaruszenia
att' 29 ust' 1 i 2 p'z'p' otaz art' 7 p.z.p. wskutek wprowadzenia do tresci slwz obowiqzku
integracji systemu stanowi4cego przedm rot zamowieria zjuz fi,urkcjonuj4cym systemem
zamawiajqcego bez zapewnienia wsp6lpracy producenta tego systemu z wykonawcq
wylonionym w toku postgpowan ia oraz w zwiqzku z nalo2enie na wykonawca wytonionego
w ptzetargu obowiqzku samodzielnego uzyskania wszelkich informacji i danych niezbgdnychdo zapewnienia kompatybilnosci oraz integracji oraz zapewnienia sobie wsp6lpracy
producentem tego systemu' KIo nakazala skreslii odpowiednie postanowienia sIWZ oraz
uzupelnii jej tres6 o peln4 dokumentacj g pozwalaiEcq naprzygotowanie integracji systemu
stanowi4cego przedmiot zam6wienia z systemem funkcjon .Ecym u zamawiai4cego w
oparciu o uniwersalne API orM o informacjg ,2e ptzetestowanie przygotowanego rozw iqzanta
integracyjnego, w oparciu o uniwersalne ApI, w srodowisku testowym pozwarai4cym nasprawdzenie opracowanego rczwiqzania bgdzie mialo charakter bezplatny, a tak.e oobowiTek zapewnienie ptzez Zamawiajqcego pelnej wsp6lpracy ze strony producenta
systemu' kt6ry u niego funkcjonuje, podczas testowania przygotowanego rczwiqzania
integracyjnego' w oparciu o uniwersalne API, w srodowisku testowym pozwalaj4cym na
sprawdzenie opracowanego rozwi qzanja.

Pov'ry2szqlinig orzeczntczqrzba podtrzymala w wyroku z dnia 20 rr 2015,sygn. KIO 769/75,
w kt6rym wskazano, 2e zamawiaj4cy nie mo2e zwolnii sig z obowi 4zku uwzglgdnienia w

16



opisie przedmiotu zam6wienia informacji niezbgdnych do przeprowadzenia integracji
system6w informatycznych.,,Poprzestanie na podaniu nazw wlasnych oprogramowania
dofychczas eksploatowanego i nazrv producentrfw tego oprogramowania, zjednoczesnym zastrzet'eniem, i,e wymagana jest migracja danych z tychsystemrfw do
dostarczanych system6w lub integracja nowego oprogramowania z dotychczasowym,

::i"^L_"":u,U.^ 
Ulr":" niewystarczai4ce w Swie'e dyspozycji art. 29 ust. I p.z.p.

P

zdariem odwolui4cego okoriczno.ci niniejszej sprawy wykazui4 pernq analogig do
okolicznosci spraw, w kt6rych zapadly powyhsze orzeczenia. Mointa powiedzie., ze
wadliwos6 zaskataonej Specyfikacji jest nawe t bardziej intensywna, poniewaz nie wskazuje
ona producenta ,,oprogramowania do planowania,,. Nalezy rrfwniei wskazad, Le wpostgpowaniu o sygn' Kro 1043114, zamawiaiFcy Miejskie przedsigbiorstwo
oczyszczania w m'st' warszawie sp. z o. o. uzna lo bez przeprowadzenia rozpraw
zasadnosd analogicznych zarzutr6w podniesionych w stosunku do przedstawionej przez
niego specyfikacji rstotnych warunk6w zamhwiema. ponadto w wyroku z2yrrr20lr r.,
sygn' akt: KIo 1988112, rzba wskazala, 2e utrzymanie wymogu posiadania przez osoby
uczestriczqce w realizacji zam6wienia certyfikatu wydanego ptzez producenta
oprogramowania medycznego, naruszaprzepisy art.29 ust.2, aft.29 ust. 3 oraz art.7 ust. I
P'z'P" przez co prowadzi do naruszenia uczciwej konkurencj i oraz zasady r6wnego
traktowania wykonawc6w, w zwiEzku z preferowaniem przez zamavnaj4cego konkretnego
produkfu oraz wprowadzeniem i utrzymaniem wymagari odnosnie posiadania cerfyfikat6w,
kt6rych gwarancji uzyskania nie posiada podmiot konkurencyjny w stosunku do producenta
oprogramowania' wylqczajqc mozliwosd zlokenia oferty pruezproducent6w i dystrybutor6w
innego oprogramowania medycznego spelniaj4cego wymagania SIWZ . przytym producent
oprogramowania medycznego zostal wyposaZ0ny w 

'prawnieni 
e pozwalai4ce mu

samodzielnie eliminowa. konkuren cjg przez odmowg wydania certyfikatu . z podobnE
sytuacji mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Naklad aiqc nawykonawc6w obowi4zek
uzyskania informacji, danych, protokol6w i zezworeh od producent6w aplikacji
wykorzystywanych przez zamawiaj4cego, Zamawiaj4cy umozliwia temu podmiotowi
eliminacjg podmiot6w z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia public znego
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poprzez odmowg udzielenia im informa cii i zezwolenia na dokonanie integracji, w zakresie
koniecznym dla rcalizacji zam6wienia.

ilI. Pozostaleuchybienia

Ponadto specyfikacja blgdnie okresla czEsc termin6w. I tak:
o pkt 5'7' srwz przewiduje' 2e zamawiaiqcy przed u ieleniem zam6wienia wzwa

wykonawca' kt6rego oferta zostalanajwyzejoceniona, dozlozeniawwznaczonym,nie
kr6tszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dziefr zLokeniaoswiadczeri lub dokument6w
potwierdzaj }cych okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 7 p.z.p.Tymczasem art. 26
ust. 1 p.z.p. stanowi, ze termin ten powinien wynosid co n mniej r0 dni;o pkt 6'2' srwz stanowi' ze wykonawc amoke zv,n6ci6sig do zamawiajqcego o wyiasnienie
tresci slwz' ,,zamawiajEcyjestobowi4zany udzieli|wyjasnieri niezwLocznie, jednaknie
p62niei ni2 na2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek owyjasnienie tresci slwz wplyn4l do zamawiaj4cego nie p6zniej niz dokorica dnia, wkt6rym uplywa polowa wyznaazonego terminu skladania ofert,,. postanowienie to narusza
aft' 38 ust' 1 pkt 1 p'z'p', kt6ry przewiduje , ze zamawiaj4cy jest obowi4zany udzieli.
wyjasnieri rieznvlocznie, jednak nie p6zniej nr| na 6 dni przeduplywem terminu skladania
ofert' Art' 3g ust'l pkt I p.z.p. ma zastosowanie a contrariodo pkt 2 i 3.o w koricu pkt r4'4' slwz blgdnie povcza o terminach przewidzianych na wniesienie
odwolania' Terminy podane w tym postanowieniu Specyfikacji s4 kr6tsze n1z
przewidziane ptzez ustawodawca w art. 182 ust. I pkt 1, art. lg2ust. 2 pkt 1 i art. lg2
ust. 3 pkt 1.

Nadto istotne w4tpliwosci wzbudza $ 9 ust 2 projektu umowy, stanowi4ce go zalqcznika nr 1do SIWZ' kt6ry statuuje umowne prawo zamawiaiqcego do odst4pienia od umowy. Art. r39ust' 1 p.z.p.stanowi, 2e d,o um6w w sprawach zamowien p ricznychstosuje sig przepisy
Kodeksu cywiJnego, iezeli przepisy p.z.p. nie stanowi4 inacz. Art. 353r k.c. statuuje coprawda zasadg swobody um6w, jednakze stosunek prawny tilozony przezstrony umowy niemoze narusza(' przepis6w prawa. Tynczasem art. 395 $ I k.c. stanowi, ze w umowi e moimazasttzec,2ejednejlubobustronomprzysIugiwadbgdzie

prawo odst4pienia od umowy' Prawo to wykonyw a sig przezoswiadczen ie zlozonedrugiej
stronie' Tak wigc przepis ustawy warunkuje ustanowienie umownego prawa odst4pienia odokreslenia terminu' do uplywu kt6rego strona moze z niego skorzystai. ,,{Jmowne prawo



odst4pienia jest prawem terminowym, musi by6 zatem okreslony termin, w kt6rymprzysluguje ono kontrahentowi z uwagina niepewnosi jaka powstaje co do dalszych los6wumowy" (wyrok SA w warszawie z 3 yrr 2013, sygn. vI ACa r576fl2). ,,w pewnych
sytuacjach ku;zdaze stron moze odst4pi6 od umowy. Jednak aby m6c skorzysta6 z umownego
prawa odst4pienia' umowa musi zawierai takie zastrzezenie, atak2etermin, wjakim moimaz
tego prawa skorzystai" (wyrok sN z I g x 20r2r., sygn. v csK 4r7/rr). z ww.powod6w
naleLry uzna6' 2e Specyfikacja z n szeniem art. r3g p.z.p. nieprawidlowo okre6 hla wzorumowy' w sytuacji, w kt6rej zamawi Qcy wymaga od wykon awcy, aby zawarl znimumowg
w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreslonych w tym wzorze.

IV Legitymacja odwoluj4cego do zlokeniaodwolania

ELTE GPS sp' z o'o'jest w rozumieniu art' 179 ust. I p.z.p.legitymowana do wniesienia
niniejszego odwolania' KIo wielokrotnie wskazywala, ze: ,,zgodnie zpowolanym przepisem
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale yr p.z.p,przysluguj4 wykonawcy, uczestnikowi
konkursu' a tak2e innemu podmiotowi , jekeli ma lub mial interes w uzyskaniu danegozam6wienia oraz poni6sl lub moze poniesd szkodg w wyniku naruszenia przez
zamawiai}cego przepis6w ustawy. Na etapie postgpowania o udzielenie zam6wienia przed
otwarciem ofert' np' w ptzypadku odwolari czy skarg dotyczqcych postanowieri
ogloszenia i srwz przyi46 nalehy, rt kaLdy wykonawca deklaruj 4cy zainteresowanie
uzyskaniem danego zam6wienia posiada jednoczesnie interes w jego uryskaniu.
sformulowanie ww' przepisu w Zaden spos6b nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej
wykonawcy w celu ustalenia jakiego typu warunk i udzialuw postgpowaniu spelni a otaz wjaki spos6b o dane zam6wieni e zamierza sig ubiegai (samodzielnie, np. korzys tajEc z
doswiadczenia innych podmiot6w, w konsorcjum (...). R6wniez pojgcie szkody w takiej
sy'tuacji nie moze byi badane w spos6b r6wnie scisty jak w wypadku korzystania ze srodk6w
ochrony prawnej odnosnie zloaonych ofert. Na etapie specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia nie ma moaliwosci okreilenia i udowodnienia konkretnej szkody, kt6r4
wykonawca w trakcie dalszego biegu postgpowania o udzielenie zam6wienia moze poniesi.
wystarczajqce jest tu wskazanie na naruszenie obowi4zuj4cych przepisr6w prowadz4ce
do powstania hipotetycznej szkody w postaci utrudniania dostgpu do zamriwienia lub

__-- __.,.vvvrvues urEZE'UUIll9 Zprawem"' Przyjgcie zaloaeaprzeciwnych prowadzii by moglo do nadmiemego ograriczetia



w korzystaniu ze irodk6w ochrony prawnej dotyczqcych tresci ogloszenia i slwz (wyrok
KIO z dnja 4 X2010 r., sygn. akt: KIO 2036/10;wyrok KIO z t0 V 20l6,sygn. KIO 654116\.

Ponadto: ,,Pozostawienie bez rozpoznatia wyN\cznte zarzut6w,w odniesieniu do kt6rych
ziscily sig przeslanki odrzucenia odwolania, urzeczywistnia zasadg zawartqw art. 7 ust. 3p'z'p'' nakazuj4cq' udzielenie zam6wienia wykonawcy wybranemu zgodni e z przepisami
ustawy' jest r6wnie2 zgodne z wru?anvm w o..,ecznictwie i pismiennictwie postulatem
szerokiej interpretacji art- fi9 ust. 1 p,z.p. pogl4d ten wskazuje na mozliwosd wnoszeniaSrodkriw ochrony prawnej nie tyrko w ceru zachowania praw wykonawcy wpostgpowaniu, ale rriwnieZ

o udzielenie zam6wienia." (wyrok Kro z dnia 6 x 2011 r., sygn. akt: KIo 2044^L). Wswietle powyaszych wypowiedzi KIo nie ulega w4tpliwosc i, i2 odwoluj4cy ma interesprawny w zaskat2eniu postanowieri slwz, kt6re utrudniaj4 mu dostgp do zam6wienia,
ewentualnie utrudniaj4 wykonanie umowy zawafiei wskutek udzielenia zam6wieni a z tegowzglgdu' iz uniemozliwiaj4 wykonawcy prawidlow4 kalkulacjg koszt6w, umozliwiaj4
producentom aplikacji wykorzystywanych przez zamawiaj*cego, tj. systemu xrruck orcz
,,oprogramowania do planowania", naduzycie pozycji rynkowej, a tak*e prowadz4 donier6wnego traktowania wykonawc6w. Nalezy miec takke na wzglgdzie, 2e,,,fred6 art. 17gust' 1 p'z'p'nie zawiera sformulowan pozwalaiqcych na interpretacjg naka zsiqcEbadanie
przeslanek interesu w uzyskaniu danego zam6wieni a orazsz

" (wyrokiem KIO zdna6X2011 r., sygn. akt: KIO 2044llt\.

odwolanie zostalo wniesione do Prezesa Krajowej Izby odwo lawczej bezposrednio nadziennik podawczy w dniu 19 wrzesni a2016 r., czyliw terminie wskazanym w art. rg2 ust.2pkt I p.z.p.

odwolanie zostalo dorgczone zamawiajqcemu w dniu 19 wrzesni a 2016 r., czyliw terminie
wskazanym w art. 1g2 ust. I pkt 1 p.z.p.w zwi4zkr z art. Lglust. 5 p.z.p.

Pawe
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Zalqczniki:

I) odpis aktualny KRS Odwotujqcego sig;

2) dowdd uiszczeniawpisu od odworania na rachunek bankowy (JZp;
3) specyfikacja Istotnych wqrunkhw Zam^wienia z dnia r 3 wrzeinia 2016 r.;
4) odpis aktualny KRSfirmy p.p.U. Omega sp. z o. o.;
5) oferta przedstmoiona przez p.p.u. omega sp. z o. o. w dniu 23 maja 20i4 r.

Do pisma skierowanego do Prezesa Kraiowei rzby odwotawczei zalqczono dow6d przeslania hopii
odwolania Zamawiaiqcema w terminie okre'onymw art, rg0 ust s p.z.p. .
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specyfikacja rstotnych warunk6w Zam6wienia (dafej sIWz)dla postqpowania o udzierenie zam6wienia pubricznego
na dostawy w zadaniu pn.

,,Kompfeksowa rearizacja wdroienia system6w wagowych, systemu RFID wrazz
transponderami do oznakowania pojemnik6w,,

postqpowanie prowadzone jest w trybie paetargu nieograniczonego
na podst. aft. 3g ustawy prawo Zam6wiefi pubricznych (darej ustawy)

o wafto6ci szacunkowej powyzej 209,000 euro

Przedsi gbiorstwo Uslug Kom unatnych*STARKOM* - Spdlka z o.o. Sp. z o.o,
ur, tczewska 22
83 - 200 Starogard Gdafiski
tel, 58 562 30 67

fax, 58 562 30 68

2,L Paedmiotem zam6wienia jest paedmiotem
wdro2enia system6w wagowych, systemu RFID
pojemnik6w,

zamdwienia jest komplekowa realizada
wraz z transponderami do oznakowania

usi odpowiadai oferowany system:

Wykaz pojazd6w Zamawiajqcego ;

L

p
Typ zasypu Ilo56

pojaz
d6w

GPS Monitoro
wanie
mechaniz
mu
zaladunk
owego

Monlto
rowani

otwarci
a
odwlok

Ateny
RFiD

Termin
al
poklad
owy

Rgczny
czytnik
RFID

Wagi Kam
an/

1 dwukomoro
wy/ zasyp
dzielonv

L X X X X X X X

z dwukomoro 2 X X X X X X X

3 jednokomor
OWV

3 X X X x X X X



4 jednokomor
oWY, o
DMC max.
Z5 Mq

1 X X X X X X X

5 hakowiec ) X
Xhakowiec

HDS
I X

X X
X X X

2) System monitoringu bazujqry na GpS

ystkie pojazdy w erektroniczny system monitoringu bazuiqcy na

datkowe. urzqdzenia opisane w ponizszych punktach muszq byi wmonitoringu GpS"
odatkowych musi odbywa6 sig jednoczeSn ie z pzesyrem danych z

y typu 
.Smieciarka w czujnik,. na p go rejestrowaneaz czujnik na podstawie fct'OregJ bqdzie otwarcie

g) Wszystkie zarejestrowane
identyfiliacj. poju#nil o*,l.iu, f"5_i-::ladunek, , 

wyladunek,
czas (zgodny z uniwersatnyrn c rozszerzone o 

,dokladnq datg i

wr|z z opiiem fof<afizaCii fm oraz wsp6lrzgdne geograficzne
zainstalowanego na poieldzie. 3 na podstawie systemu GPS

3) Wyposa2enie pojazddw tya) system automatycznej
pracujqce nu iiertotfiwosci 1 dczytujqcy transpondery RFID
- system musi zapewniai autom f,ff1tr_-if:Ii'JJTioor ,u

nik musi byi automatycznie
pojemniku.
pojemnikdw od 1201 do i1001
zaladunku przez mechanizm

emu iden\rfikacji RFID, posiadaiqcy funkcjonarnoSci opisane w
4) 4) Wyposazenie pojazdu typu hakowiec:



i/Jfi'ff?lli!ffi?"ozliwiajqry 
rejestracjs kod6w RFrD z kontenerdw rypu r(B pojemnikdw

b) terminal umoitiwiilq
przypisanie komunikatu ana jest rejestrowana usluga,
pobrania i rejestricji danych , nika/kontenera z mo2liwoSZiq

c) system musi umo2liwiS okre
tVpJ fC oprOZniuniu pojemnikc ; zaladunku/wyladunku kontenera

2'2'2' Wymagania wsp6rne dra systemu identyfikacji pojemnik6w.

zliwiai wybranie MGO (Miejsca Gromadzenia
oraz przypisanie komunikatu do konkretnegoi mozliwodi rejestracji notatek takich jat<: 

- -'-

ku

b) w przypadku gdy pojemn
transponde'r tuU poiemnik nir rzez system RFID (uszkolzony

$: I[lii:d,: miei mo*wosi

otrzymania takiej inror'..j, lt: n;i #liff-; i15iX ffT.,?;

|LJ:lfril"t:*:f 
zdefiniowan e przez Zamawiajqcego przed rozpoczqciem swiadczenia uslusi

:l.f,iliflHY.it niz aktualnie dziarajqce u ZamawiajEceso

system6w instalowa nia i interpretacji danych pozyskiw anych z
ach paedmiotowego postqpowania.

2.2,3, Funkcjonalno6ci terminala

7 cali,

iej 800 x 480,
pq' Nie dopuszczarne jest aby mapa wymagara do poprawnej

uzqdzenie rejestrujqce GpS z
wania,

wygenerowanych w oprogramo\,i qdzenie rejestrujqce GPS tras
aiien, " v'v:''srrrv'r I ich w postaci zleceri na dany
7) wySwietlanie zlecefi na mapie terminala,
8) nawigowanie po trasie stwoaonej i punK6w zlecef bez koniecznoSci dodatkowego, rqcznegopa musi.automatycznie pzdEcza(, sig na kotejny cel, 

'

ki pozostal do kolejnego punktu trasy,

3ir11filff!!!':::ffi1ffiu.jq. punktu trasy sdy poprzedni

rozpoczq(jego realizacjg. o2e w kazdej chwili wybrai aowotnv prnli z-tisty ,iu.",l i



#lr:ffi:ltne 
komunikatv glosowe prowadzqce od punktu do punktu oraz dokradne instrukcje

ywane w zakresie co najmniej: DoOdrzu nane, Niewykonane,
zdego

wyboru. Lista notatek musi by6 konfigurowana

ich realiza z systemem Androidutwoaony ie rejestruiqce GpS,
ranu zmian

6r pojazdu,

, do kt6rego bgdzie paypisane urzqdzenie,
zostala wigcej niz 1 trasa na dany dzie6 dla

po nagl6wkach kolumn,
po odleglo6ci od aktualnego polozenia terminala

operatora konta konkretnej nieruchomoSci
o

po wyboae opcji na liscie muszq wySwieilai sig

eniu lub kliencie,
ewykonane dla zleceri z danej grupy,
h zlecefi,

resie:

2,2.4. FunkcjonalnoSci koleKora

Ilo6i zamawianych koleKor6w: 2 sfi..
a) system operacyjny Windows CE 6,0 lub 5.0,



alfanumerycznE oraz wbudowany czytnik RFID
QUE,
D, GpS i modemu GSM r6wnoczeSnie,
dki na gladki beton z wysoko6ci co najmniej 1,5

si posiadai powyZsze funkcjonalno6ci :

kod6w RFID,
kod6w kreskowych,

w oprogramowaniu do planowania listy zlece6,
w kolektoae,

cie kod6w RFID transponder6w juz pzypisanych

ranspondera w paypadku gdy dany kod zostal

la kazdej wykonanej operacji przypisania kodu

a do planowania listy MGO wraz z dodatkowymi

lokalizacji urzqdzenia. Lista powinna byc
najmniej 5 metr6w,

- nazwa MGO
- liczba pojemnik6w

onder6w RFID

- dodawanie/ usuwanie pojemnikdw z wyborem typu pojemnika oraz rodzaju frakcji zezdefiniowanych opcji, opcje ;;;;; bv( rozri*. 
-'do 

dowotnego skonfigurowania woprogramowaniu do planowania
- kolekor musi umozliwiai wywolanie synchronizacji z oprogramowaniem do planowania,tak aby kolektor pobral . optogtumowania 

'aKualnq 
{onfiguracje typ6w pojemnik6w orazrodzajdw frakcji

- edycjg MGO w zakresie:
- zmiana nazwy
- zmiana typu pojemnik6w
- zmiana typu frakcji
- zmiany typu MGO



emnik6w z mozliwo6ciq wyboru co najmniej cykli:

edytowane w kolektoae w tym dodane muszq

terenie do poszczeg6lnych MGO,
niej w zakresie;

nych kod6w RFID,
pzypisanymi kodami RFID (mniej przypisanych

isano wigcej kod6w RFID niz to wynika z listy,
dami RFID

adresie i nazwie poprzez wpisanie z klawiatury
- mozliwosi wyszukiwania po kodzie RFiD. Po sczytaniu kolektorem kodu RFID z transpondera,kt6ry znajduje sig juz w.bazie a t;Gi *.t9s1i.j r.i+.nv'i,powiqzany z odpowiedniq pozycjq naliscie), kolektor musi wySwieuii'dane pozyqido kt6rej zostal przypisany"

2.2,5, Wymagania odno6nie transponder6w RFID

,ur-aunlu[J!a,!1[tJrYoi;i;oLrfl,llo' plastikowvch pojemnik6w montowanych podczas

2' Montowane na pojemnikach 
- 

metalowych oraz na pojemnikach plastikowychladowanych pzez ramiona do ).i.Ounf,, - 5100 sztukx
3, parametry trunsponder6w:

- czqstofliwo6i 125 kHz
- typ: UNTQUE
- zakres.temperatury pracy; -40 0C do +g5 oC
- stopien ochrony paed wilgo ciE Ip67
- obudowa odporna na dzialanie olej6w, etanolu, benzyny, oleju napgdowego itp,

x podane ilo6ci sq iloiciami szacunkowymi i mogq siq zmienic w trakcie realizacji zam6wienia

2.2,6' wymagania odnodnie rejestrowanych danych wraz zparametrami

Tvn zdzrzaniz Rejestrowane danex
punkty jazdy Moment rejestracii- maksymalna pradko56 od

popaedniego punktu jazdy
- kierunek
-dystans od popaedniego
punktu jazdy

gdy pojazd jest wluctru i nie
rzadziej niz co 100m i co 30
sekund.

punKy postoju
gdy pojazd stoi, nie ffiej
!qqo 5 minut,zdfcruufleK poJemntKa wzez

pojazd bezpylny
- kod RFID po;emnika
- typ pojemnika
- typ odpadu
-numer MGO

natychmiast po wystqpieniu
zdarzenia



natychmiast po wystepieniu
zdarzenianotatka z miejsca Atad-unku -kod nntO-poiemffi

-typ pojemnika
-typ odpadu
-numer MGO
-kod notatki

natychmiast po wy-tqpieniu
zdazenia

wszystkie rejestrowane punkty muszE posiadai 
,identyfikator pojazdu, datg i czas oraz orazwsp6lagdne geograficrnu *ytn...*u n. podstawie systemu Gps.

2.2.7. Wsparcie informatyczne

emu dla pracownik6w Zamawiajqcego w siedzibie

wsparcie techniczne Swiadczone zdalnie d,go pulpitu w trakcie wdrozenia systemu, w

2'2'8. \&!magania dotyczqce dynamicznych wag samochodovvych.

na odpady o pojemno6ci od g0l do 11001
i pojemnik6w od B0l do 11001

Wazenie pojemnika ma odbywai sig w
ladowcze zamontowane na Smieciarce,
pojemnik6w dla kazdego cyklu

winna byi gorsza ni2:
do 150 kg wymaga sig parametrdw _ dzialka
niz),
do 600 kg wymaga sig parametr6w _ dzialka i

za ni2).
lizacyjne wydane pzez Glowny Urzqd Miar
RP"

i zakresu. max w. spos6b automatyczny, w
mu zaladunkowego Smieciarki,
e moze vvylEczyl pojazdu z uzytkowania na

nie wykonane w terminie do taech tygodni
u do podjgcia prac.

anie przeprowadzona nie p6iniej niz w ciqgu



2"2.9. System rejestracji zdjgi

jJ.Hti?',ilff .ilt"#:1lffi;i,f., fintazu 
rejestratordw zdjsi we wszysrkich pojazdach,

3) Zdiqcia z kamer powinny byi automatycznie rejestrowane po wyje 2dzie pojazdu na rejonpodczas rearizacji usrugi 
'od6ioru 

oapao6w (6wniez gdi p,ojJi jest wyrqczony) zkonfigurowalnym intenval-em .r.io*y, co 3 sekundy,
4) Zdjgcia powinny byi kolorowe, wykonan e w rozdzielczogci min" 1280x720 pikseli.5) ZamawitjEy . zobowiqzuje sig do posiadania serwera o parametrach pozwalajqrych naarchiwizacjg zdjgi pochodzqcych ze wszystkich pojazd6w

2'2'10, Dodatkowe wymagania dotyczqce paedmiotu zamdwienia

2' Zamawiajqcy nie dopuszcza, by w ramach dostosowania pojazd6w do pracy z systememwagowym oraz RFID zmienila siq ich pienrvotna lonriguiu.:a i funkcjonalnogi

zd6w bgdqcych
eca dokonanie
tej czynno6ci po

4' Jezeli wystqpi taka potzeba, \AATkonawca na wlasny koszt zorganizuje transport pojazd6w dosenvisu Wykonawcy i z powrotem do Zamawi.ie.udol*
5' Zamawiajqcv zolo_yiaTrjg 

:lg yoorrell,:j:.l'Itrru. pojazdy w stanie umo2riwiajqcymbezzwloczne przystqpienie wykoniwcy,oo prac tj. poiizoy muszE byi opro2nione calkowicie zodpad6w, umyte oraz zatankowane A6 tzw, pelna 
r -J--J

sprawdzen i u przez Zamawiajqceg o
RFID z elektronicznym systemem

gramowaniem bgdqcym w posiadaniu

7. Usluga musi zawil",'stililif llfff[fri i;'lrr<aci



monitoringu oraz idenMikacji lub i*:?9y:._!jego czqsci pzez cattlokres trwania gwarancji zwylqczeniem napraw nie podtega;e.y.n gwarancji.

8' VlATkonawca paeprowadzi szkolenie pracownik6w ZamawiajEcego obslugujqrych system orazzal6g pojazd dw n a te ren i e OazV- /anawi aj q ceg o,

9' serwis gwarancyjny bgdzie Swiadczony nieodplatnie na terenie siedziby Zamawiajqcego,
10' wykonawca niernoz-e 

1ok1esj9 
gwarancji,odmdwi nap3wy niesprawnego systemu na swdjkoszt bez wzglgdu na wysoko5e z"wiqzanych z tym toriio* pod warunkieil, ze usterka objqta jestgwarancjq,

1 1' wykonawca udostgpni Zamawiajqcemu elektroniczny system obslugi zgloszefiserwisowych,
12. Usunigcie niesprawnodci musi byi potwierdzone odpowiednim protokolem,
13'za dzieri zakofczenia wdrozenia systemu uznaje sig datg spisania protokolu odbioru.
1 4. zamawiaiqry nie dopuszcza mo2r iwo6ci zro2enia oferty wa ria ntowej,
15' Zamawiajqry nie dopuszcza mo2liwoscizlozenia ofert czgsciowych.
16' Zamawiajqcy nie zastaega zadnej czg6ci jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom,

l8' Zamawiajqcy paewiduje dodatkowe dostawy chip6w okreslonych w siwz stosownie do swoichpotaeb. Dodatkowe dostawy zostanq wprowadzone w formie aneksu do umowy.

3'1' Zamawiajqcy wymaga realizacji zam6wienia w terminie 10 tygodni od daty podpisaniaumowy z zastze2eniem, 2e montaz i uruchomienie pierwszego pojazdu odbgdzie sig w ciqgu 2vg' od daty podpisania umowy" Zamawiajqcy sprawdzi zgodno6i dostarczonego systemu zwymaganiami sIWZ w tym integralno6 (, unqdze z oprogramowaniem do planowania bqdqrym wposiadaniu Zamawiajqcego.
3'2 Zamawiajqry wymaga dostawy kolektor6w danych oraz transponderdw w terminie do 2tygodni od daty podpisania umowy"

3'3 Paekazanie trcnsponder6w i kolektor6w oraz sprawdzenie zgodno6ci integralnoSci systemuRFID i systemu wagowego, bgdqcego ptzedmiotem zam6wienia odbqdzie sig protokolarnie,
3'4' zamawiaiqcy wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu platnoSci.

3'5' Zamawiajqcy wymaga udzielenia gwarancji na minimum Lz miesigcy, liczqc od dniazakofczenia wdrozenia systemu wagowego RFID wraz z przekazaniem transponder6w do



:ffiffiia 
pojemnikdw do siedziby Zamawiajqcego, przy ul. Tczewskiej 22 w Starogardzie

3'6' Rozliczenia migdzy zamawiajqcym a wykonawcE dokonywane bgdq w zlotych polskich,

o udzielenie zamdwienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6ay spelniajq warunki udzialu wpostepowa n i u, o kre6lon e przez Za mawiajqcego, dotyczqce :
4"1, Zdolno6ci technicznej lub zawodowej.
Dla wykazania spelniania warunku wymagane jest:
4'1'1' wykonanie w okresie ostatnich 3 lat plzed uplywem terminu skladania ofet, a jezeli okresprowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie 1 dostawy, montazu i wdrozenia systemidenfffikacji pojemnikdw przY wykoaystaniu technologii RFID oraz automatycznychdynamicznych legalizowanych system6w wagowych zintegrowa nych zeleKronicznym systememrejestracji parametr6w pracy pojazdu i zabudowy, bazujqcym na technologii Gps wraz zdostosowanie zabud6w pojazd6w do montazu w/w system6w dla co najmniej 5 pojazd6w.Pzedmiotem dostaw potwierdzajqcych posiadanie wiedzy i doSwiadczenia muszq byi systemywagowe tego samego tYFu, kt6re bqdq przedmiotem oferty i dostawy w paedmiotowympostgpowaniu,

w przypadku ofefi wspdlnej wykonawc6w warunek musi spelnii paynajmniej jeden zWykonawc6w

4,2. Brak podstaw do wykluczenia
o udzielenie zam6wienia publicznego mogq siq ubiegai wykonawcy, l<t6rzywykazq brak podstawwykluczenia z postgpowania , o kt6rych mowa w aft. 24 ust. L orazust. 5 pK 1) Ustawy. Brakpodstaw wykluczenia musi potwierdzii kazdy z wykonawcdw wsp6lnie ubiegajEcych sig oudzielenie zam6wienia oraz podmioty, na zdolno6ciach kt6rych wykonawca polega w trybie aft,22a Ustavrry' Zamawiajqry moze wykluczl(, wykonawcq na katdym etapie postgpowania oudzielenie zam6wienia.

5'1' Do ofefi wykonawca dolqcza oswiadczenia, aKualne na dzie6 skladania ofeft, stanowiqcewstQpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu wpostgpowaniu.

5'2' wykonawca, K6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodniizamawiajqcemu' 2e realizujqc zam6wienie, bgdzie dysfonowal niezbgdnymi zasobami tychpodmiot6w 
'| w szzeg6lnosci paedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu dodyspozycji niezbgdnych zasobdw na potaeby realizacji zamdwienia. Zamawiajqcy ocenia, czyudostqpniane wykonawal i przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub ichsytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykaza nie pzez wykonawcg sperniania



zy nie zachodzE wobec tego podmiotu podstawy
13-ZZ i ust, 5 pkt 1) Ustawy.

ie lecz powoluje siq na zasoby innych podmiotdw,w celu potwierdzenia, 2e nie istniejq wobec nich podstawy wykluczenia oraz spelniajq (w zakresiew jakim powoluje sig na ich zasoby) warunki udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje otych podmiotach w oSwiadczeniu.
5'4' w paypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez urykonawcdw, o.wiadczeniasklada kazdy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie. Dokumenty te

udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykruczenia w
wc6w wykazuje spelnianie warunk6w udziaru w postgpowaniu

5'5 wykonawca' kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania brakuistnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig naich zasoby' warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada tak2e oswiadczenia dotyczqce tychpodmiot6w.

5'6' vlfikonawca' w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ZamawiajqcegoinformaQi dotyczqrych:

kwoty, iakq zamierza przeznaczy( na sfinansowanie zam6wienia;
firm oraz adres6w wykonawc.w, K6ay zroLryrioferty w terminie;
ceny' terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci zawaftych wofeftach,

alezno6ci lub braku przynale2no6ci do tej samej
3 ustawy pzp. Wraz ze zlo2eniem oSwiadczenia,
iqzania z innym wykonawcq nie prowad zq do
ie zam6wienia,

5'7' Zamawiajqcy pzed udzieleniem zam6wienia wzywa wykonawcg, K6rego ofefta zostalanajwyzej oceniona, do zlo2enia w wEnaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni terminie, aktualnych nadzieh zlo2enia o6wiadczeri lub dokument6w potwierdzajqrych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art,25 ust, 1 ustawy pzp, \:
a) wykazu dostaw wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat paed uplywemterminu skladania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziaru w postgpowaniu, a jezeli okres

kresie, wraz z podaniem ich paedmiotu, dat
zostaly wykonane, oraz zatrqczeniem dowoddw

sq referencje bqdi inn 
lezycie, przy czYm dowodami, o ktdrych mowa,

wykonywane, a jezeri , " 
paez podmiot, na aecz ktdrego dostawy byly

stanie uzyskai tych do 
o obiektywnym charakteae wykonawca nie jest w
ie v konawcy. Zamawiajqcy nie wymaga zlozeniainformacji o dostawach niewykonanych rub wykonanych nienarezycie,

b) informacji z Kr{owego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w aft. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 Ustawy wystawionej nie wcze6niej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania oferu



c) zaSwiadczenia wlaiciwego naczelnika uagdu skarbowego potwierdzajqcego, ze wykonawca niezalega z oplacaniem podatkdw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiqce paed uplywemterminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, lub innegodokumentu potwierdzajqcego, 2e wykonawca zawarN porozumienie z wlasciwym organempodatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz zewentualnymi odsetkami lub gzywnami, wszczeg6lno6ci uzyskal pzewidziane pmwem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na ratyzaleglych platno6ci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlasciwego organu;d) zaswiadczenia wla6ciwej terenowej jednostki organizacyjnej zakladuubezpiecze6 spolecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajqcego, zewykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert albowniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajEcego,
ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz zewentualnymi odsetkami lub gaywnami, w szczeg6lnoSci uzyskal ptzewidziane prawemzwolnienie' odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosciwykonania decyzji wla6ciwego organu;
e) odpisu z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,jezeli odrgbne paepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw wykruczenia na podstawie aft. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5'B' Jezeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza tefiorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

1, Zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pK 5.7, :

1) lit b) - sklada informacjg z odpowiedniego rejestru albo, w paypadku braku takiego rejestru,inny rdwnowazny dokument wydany paez wlaSciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, wktdrym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,kt6rej doLyczy informacja albo dokument, w zakresie okreSlonym w aft, 24 ust,1 pkt 13, t4 i 2t;2) lit c)-e) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w K6rym wykonawca masiedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzaiqce odpowiednio, ze:- nie zalega z oplacaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotnealbo ze zawari porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz zewentualnymi odsetkami lub gaywnami, w szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawemzwolnienie' odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo5ciwykonania decyzji wla6ciwego organu,
- nie otwafto jego likwidadi ani nie ogloszono upadlo5ci.
Dokumenty' o K6rych mowa w pK. 1) i pK 2) tiret drugie powinny byi wystawione nie wcze6niejniz 6 miesigcy pzed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialuw postgpowaniu' Dokument, o kt6rym mowa w pkt. 2) tiret pierwsze, powinien byi wystawionynie wcze6niej niz 3 miesiqce przed uplywem tego terminu.
2' Jeaeli w kraju, w K6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, K6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa



w ust'1' zastqpuie siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie wykonaw cyt ze

3. Wykonawca majqcy siedzibg na terytorium
majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium
wskazany w pkt 5,7 lit. b), sklada dokument, o
w aft. 24 ust, 1 pK 14 i 21. Jezeli w kraju,
dokument mial dotyczlt, nie wydaje siq ta

ptzed notariuszem lub przed organem sqdowym,
awodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze

zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w na
ie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu
a publicznego oraz oceny, czy stosunek lqczqcywykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje aeczywisty dostqp do ich zasobdw, zamawiajqry zqdadokument6w, kt6re okre6lajq w szczegdlno6ci:

a) nawcy zasobdw innego podmiotu;

? 
zasob6w innego podmiotu, pnez v,tykoHawcq, pay wykonywaniu

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
d) c:zy podmiot' na zdolno6ciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunk.w udzialuw postqpowaniu dotyczEcych wyksztalceri i kwalifikacli zawodowych lub do6wiadczenia, zrealizuje

na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiotdw
edstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w

niu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
i zamawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu
innych podmiotdw, na ktdrych zdolnoSciach lub
Slonych w aft. 22a ustawy oraz dotyczqcepodwykonawcdw, skladane sq w oryginale.

iu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r, w
i zamawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu

orysinare rub kopii poswiadczonej za zgodnosi r;;#ilch 
mowa w ust. 1, skladane sq w

iedniego przebiegu postgpowania o udzielenie
pie postgpowania wezwai wykonawcdw do
lub dokument6w potwierdzajqcych, 2e nie



podlegajq wykluczeniu, spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu, a je2eli zachodzq uzasadnionepodstawy do uznania , 2e zlo2one uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktualne, dozl o2enia a ktua I nych o6wia d czeri I u b dokumentow"

9' wykonawca nie jest obowiEzany do zlo2enia oswiadczefi rub dokument6w potwierdzajqcych
okolicznoSci 

'oktdrychmowawaft.25ust. lpkli3Ustawy,jezeli zamawiajqcyposiadaoswiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego wykonawcy lub mo2e je uzyskai za pomocqbezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych , w szczeg6lnosci rejestr6w publicznych w rozumieniuustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaflaacji dzialalnoSci podmiot6w realizujqcych zadaniapubliczne (Dz' U' z 2ot4 r' poz' !!r4 oraz z 2016 r. poz,352),6, spos6b porozumiewania sigzamawiajqcego z wykonawcami"

6'1' oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczqce postgpowania zamawiajqcyi wykonawcy paekazujq pisemnie, faxem lub drogq elektronicznq. Jezeli zamawiajqcy lubwykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomie nia oraz informag'e faxem, ka2da zestron na zqdanie drugiej niezwrocznie potwierdza fakt ich otaymania,
6'2' osobq upowaznionq do kontaktowania sig z wykonawcami w powyzszy spos6b jest:

Anna G6recka - faks 5g 562 30 6g, mail : a.gorecka@starkom.pl
6'3' w pzypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadom o6ci pzezwykonawcg, Zamawiajqcydomniema' i2 pismo wyslane przez zamawiajqcego na numer faksu poda ny przezwykonawcg
zostalo mu dorgczone w spos6b umozriwiai qcy zapoznane sig wykonawcy z jegotrescia,

6.1, Zamawiajqcy pzeka2etre6i SIWZ na wniosek wykonawcy.
6'2' vlfikonawca mo2e zwr6cii sig do zamawiajqcego o wyjaSnienie tre6ci sIWZ. Zamawiajqcyjest obowiqzany udzielii wyjaSniei niezwlocznie, jednak nie p62niej niZ na 2 dni przeduplywemterminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie tresci sIWZ wplynql dozamawiajqcego nie p62niej niz do kofca dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminuskladania ofeft' Jezeli wniosek wplynqt po uplywie terminu skradania wniosku lub dotyczyudzielonych wyjaSnieri, zamawiajqcy mo2e udzielii wyjaSnieri albo pozostawii wniosek bezrozpoznania ' Pzedlu2enie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku.6'3' Tre6i zapytaf wraz z wyja6nieniami zamawiaj qcy pzekazuje wykonawcom, kt6rym przekazalslwZ bez ujawniania 2r6dla zapytania a tak2e zamieszczana stronie internetowej.

6'4' Zamawiajqcy nie planuje zwolania zebrania wszystkich wykonawc6w,

7'r' zamawiajqcy wymaga zlo2enia wadium w kwocie g.000 zl, wadium nalezy zloz.p pneduplywem terminu skladania ofeft w sposdb stosowny do jego formy. wadium moze byi wniesione
W:

- pieniqdzu,



- porqczeniach bankov'rych lub porqczeniach spdldzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej, ztym ze porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,

' porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w aft, 6b ust. 5 prc 2 ustawy z dnia

:i;TtjJ:;.;ooo 
t o utwoaeniu Polskiej Asencji Rozwoju przedsiqbiorczoSci (Dz, U. Nr 10e, poz,

7'2' w paypadku wnoszenia wadium w pieniqdzu nale2y dokonai wpraty paelewemna rachunek banku w Banku Millennium s.A. oddzial starogard Gdariski, nr konta3B 1 16022020000000061 952080
7'3" wadium w formie porqczef lub gwarancji nalezy skladai w oryginale, Zareca sig zrozenieoryginalu dokumentu wadialnego w pok, nr 4 (sekretariat) i wpigcie kopii z potwierdzeniemzlo2enia do oferty" Nie jest wskazane tnvale wpinanie oryginaru dokumentu wadiarnego do ofertyw przypadku worijego zwrdcenia w sytuacjach okre6ronych Ustawq,
7"4' wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzgrgdniai wszystkie okoriczno.cijego zatrzymania przez zamawiajqcego, wymienione w art, 46 ust, 4a i ust. 5 Ustawy izabezpieczad ofertg przez caly okres zwiqzania niq ti. 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertqrozpoczyna sig od uplywu terminu skladania ofert, wykonawc6w, korzy nie wnieSli wadiumodpowiadajEcego powrzszym wymaganiom wykrucza sig,
7'5' Zamawiajqry zwr6ci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyboae ofetynajkorzystniejszej lub uniewaznieniu postqpowan ia, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6rego ofeftazostala wybrana jako najkorzystniejsza zzasrrze2eniem art. 46 ust. 4a Ustawy.7'6' wykonawry' K6rego oferta zostala wybrana jako najkozystniejsza, zamawiajqcy zwracawadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwie ia publicznego. Zamawiajqcyzwr6ci niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofar ofertq p,,ed uplywemterminu skladania ofert,
7'7' zamawiajqcy zqda ponownego wniesienia wadium pzez wykoHawcq, kt6remu zwr6conowadium na podstawie art' 46 ust. 1 Ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygniqcia odwolania jego ofetazostala wybrana jako najkorzystniejsza, vllkonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym paezzamawiajqcego.

7'8' zamawiajqcy zataymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi nawezwanie' o kt6rym mowa w aft' 26 ust. 3 i 3a, z przyc,yn lezqcych po jego stronie, nie zlozylogwiadczef lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o ktdrych mowa w aft" 25 ust. 1,oSwiadczenia' o ktdrym mowa w at, 25a ust, 1, pelnomocnictw lub nie wyrazir zgody napoprawienie omylki' o ktdrej mowa w art" 87 ust, 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwoSciwy b ra n ia oferty zl olonej pzez vtykon a wcQ j a ko naj ko aystn i ej szej.

8'1. ofertg sklada sig pod rygorem niewaznoSci w formie pisemnei, w jgzyku porskim.8.2, Tre6i oferty musi odpowiadai tre6ci SIWZ.



8'3' ofefi oraz wszelkie oswiadczenia i za6wiadczenia skradane w trakcie tego postgpowania sqjawne z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu pzepisowustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003 r, Dz,U' nr 153' poz' 1503 ze zm'), kt6re to informacje, na podstawie zastrzezenia zawaftego wofercie' nie bqdq udostqpnione innym osobom, w zwiqzku z tytr1, wykonawca dokonujqcyzastae2enia o nieujawnianiu zawartych w zlo2onq ofercie informacji stanowiqcych tajemnicgpaedsigbiorry' zapakuje strony oferty z takq zawaftosciq do odrgbnej koperty, Kdrq oznaczysformulowaniem - ,,taiemnica przedsigbiorcy'i w sytuacji , gdy informacje zastrze2one niestanowiq tajemnicy przedsiqbiorstwa w rozumieniu wskazanych przepis6w, zamawiajqcy uzna ichzastaezenie za bezskuteczne o czym poinformuje wykonawcg" wykonawca nie moze zastrzec wszczegdlno6ci informacji dotyczqrych ceny, terminu wykonania zam6wienia i warunkdw platnoSci,8'4' wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w kt6rych wykonawca nani6sl zmianypowinny byi parafowane przez osoby podpisujqce ofertq. zarecasig ponumerowanie wszystkichstron oferty' w wm stron zamieszczonych w kopercie zawierajqcej informacje chronione paezwykonawcq, zachowujqc ciqgloSi numeracji.
8'5' oferta musi zawierai informacje, ktdrych zakres zamawiajqcy okreslil w zalqczonymFormularzu 

"ofefi"' Zaleca siq zastosowanie formulaaa paygotowa nego przezzamawiajqcego(zalqcznik nr 1 do SIWZ) oraz wymienionych w nim zalqcznik6w. ofertg nalezy zamie6cii wzainknigtel kopercie z naniesionymi oznaczeniami:

" 
Re a I iza cja wd roie n, 

" 
rrr." r uonl"fnffi : l:i#" RFr D w raz z tra n spo n d e ra m i

do oznakowania pojemnik6w,,
nie otwierad przed !7.LO.ZO16 r. godz,lOlOO

Konsekwencje zrozenia oferty niezgodnie z povry2s:a1m opisem ponosi wykonawca.B'6' oferta musi byi podpisana pzez osobg/osoby uprawnionq do zaciqgania zobowiqza6 wimieniu wykonawcy bqd| przez ustanowion ego przez niq/nie pelnomocnika/6w, wykonawcyskladajqcy ofertg wsp6lnq sq zobowiqzani do ustanowienia pelnomocnika. pelnomocnich,vo mozedotyczyi zar6wno reprezentowania wszystkich vlATkonawc6w skladajqrych wsp6lnq ofertg wpostqp'waniu o udzielenie zam6wienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy ozam6wienie publiczne' Jezeli pelnomocnictwo upowaznia jedynie do reprezentowaniawykonawc6w w postgpowaniu, to plzed podpisaniem umowy z zamawiajercym wymagane bgdziezloienie umowy' w kt6rej okreSlone bgdq prawa i obowiq zki poszczqcilnych wykonawc6w,Pelnomocnictwo musi wskazywai pelnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a tak2ewskazywai wszystkich wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqrych sig o zamdwienie. pelnomocnictwo
musi byi podpisane paez osoby wykonawc6w skladajqcych wsp6rnq ofertq uprawnione dozaciqgania zobowiqzari w jego imieniu, Pelnomocnictwo, o kt6rym mowa w niniejszym punkciemusi zostac zlo2one wraz z ofertq w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie.Korespondencja z zamawiajqrym omz rozliczenia z wykonawcami dokonywane bgdq przezpelnomocnika wskazanego pelnomocn ictwem.



8'7' Podmiot skladajqcy ofertg jako uczestnik konsorcjum i jednoczesnie skladajqcy ofertg
um zostanie potraktowany jako skladajqry dwie
udzialem zostanq odzucone,
stkich jej dokument6w (informacji, wykazdw,
ginalem skladanych kopii"

9'1' ofety nalezy skladai w siedzibie Zamawiajqcego w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie dodnia 17.10.2016 r. do godz. 9:45.
oferty zostanq otwarte w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 17.10.2016 r. o godz. 10:00 wpok.4.
9'2' Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofeft, zmienii lub wycofai swojqofeftQ' skuteczna zmiana lub wycofanie ofefi wymaga powiadomienia zamawiajqcego, w formiepisemnej' o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty pzygotowanego i oznaczonego w spos6bokreSlony w punkcie 9 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty okreSleniem,,ZMIANA,, lub
,,WYCOFANIE",

9'3' oferty zlo2one po terminie skradania ofeft zostanq zwr6cone niezwrocznie,

10, Soos6b obliczenia cenv.

10'1'cena ma charakter ryczaltowy" wykonawca obliczy ceng w oparciu o opis paedmiotuzam6wienia zawarty w sIWZ i iei zalqenikach uwzglgdniajqc koszty wszystkich wymaga6 iokoliczno6ci wplywajqcych na cenq,
10'2'cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszelkie stosowane przez wykonawcq zni2ki,opusty, rabaty itp. oraz obowiqzujqcq w gm paedmiocie stawkg vAT
10,3, Ksztaltujqc cenq nalezy miei na uwadze, 2e :

a) zakres prac, kt6ry jest podstawq do okreSlenia tej ceny musi byi zgodny z niniejszq srwz wrazz zalqcznikami,

b) cena musi zawierai wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zadania,wynikajqce ze sIWZ wraz zzalqcznikami, iak r6wniez nie ujgte w niei, a niezbgdne do wyt<onania zadania,
c) cena obliczona wg powy2szych zasad na podst, indywidualnej kalkulacji v1/ykonawcy nie bgdziepodlegala waloryzadi ze wzglqdu na inflacjg,
d) niedoszacowanie, pominiqcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie bgdqpodstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie,
e) ceng obliczonq zgodnie z povvy2szvm opisem wykonawca wpisze w stosownym punkcieformularza ofefi,

11. Krvteria iocena ofeft.

11.1 Kfieria oceny ofert:
a) najniisza cena - waga 6O o/o

Punktacja bgdzie pr4znawana na podstawie obliczefi dokonanych wg wzoru:



con/cob x 60, gdzie:

con - oznacza ofeftg z najni2szq cenq,
cob - oznacza ceng ofefi badanej

b) okres gwarancji - waga loo/o
Punktacja bgdzie pzyznawana na podstawie obriczeri dokonanych wg wzoru:ogb/ogn x 10, gdzie;

ogn - oznacza ofeftg z najdlulszym okresem gwarancji,
ogb - oznacza ofertq z badanq w tym zakresie

Zamawiajqry okre6la, ze minimalny wymagany okres gwarancji to Lz miesigcy, natomiastmakymalny 24 miesigcy, przy czym lAfkonawca otrzymuje:- za podanie okresu gwarancji 12 miesigcy _ 0 p.- za podanie okresu gwarancji 24 miesiqce _ 10 p
Zaoferowanie okresu gwarancji kr6tszego niz wymaga ny przezZamawiajqcego skutkowai bgdzieodauceniem oferty na podst. art" 89 ust, 1 pkt 2 Ustawy lub brak podania okru* gwarancjizamawiajqcy potnktuje jako zaoferowanie najkr6tszego dopuszczarnego okresu gwarancji,

c) termin realizacji zam6wienia _ waga 3}o/o
PunKacja bgdzie pzyznawana na podstawie obliczeri dokonanych wg wzoru:trb/trn x 30, gdzie:
trb - oznacza ofertg badanq w tym zakresie.
trn - oznacza ofertg z najkr6tszym terminem realizadi

Zamawiajqry okre6la, ze maksymalny wymagany okres rearizacji zamdwienia wynosi 10 tygodni,przy czym Wykonawca otaymuje:
- za podanie terminu rearizacji zam6wienia do 6 tygodni - 30 p,
- za podanie terminu rearizacji zam6wienia do g tygodni -15 p,
- za podanie terminu rearizacji zam6wienia do 10 tygooni - 0 p,

Zamawiajqcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie lqcznej iloSci punKdw ( max.100 pkt), uzyskanych w powfzsa/ch kfieriach,

11'2 Zamawiaiqry, zgodnie z arr,24aa Ustawy, w pierwszej kolejno6ci dokona oceny ofert, anastgpnie zbada czy Vlfikonawca, ktdrego ofefta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlega wykruczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.
11'3 Za ofertg najkoaystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra spelnia wszystkie wymagania

:il:lJ:]iltt" 
ofaz uzvska najwiskszq liczbs punkLsw spo6r6d oferr niepodtesajqcych



11'4 Jezeli zlo2ono ofeftg, Kdrej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzkupodatkowego zgodnie z pzepisami o podatku od towarow i uslug, Zamawiajqcy w celu o.unJtakiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mia{byobowiqzek wplacii zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.
11'5 wlkonawca' sktadajqc ofeftg, informuje Zamawiajqc egot czywyb6r oferty bgdzie prowadzicdo powstania obowiqzku podatkowego, wskazujqc (rodzaj; towar tub uslugi, kt6rych dostawa lubSwiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujq ich wartoSi bez kwoty podatku- informacjg nale2y zlotliw druku oferty.

12'1' w celu zabezpieczenia roszcz.ef'r zamawiajqcego z grtulu niewykonania lub nienalezytegowykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. wysokoSizabezpieczenia wynosi I o/o ceny calkowitej podanej w ofercie" zabezpieczenie moze byiwnoszone w jednej lub w kilku z nizej rnrymienionych form:
pieniqdzu,

porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzierczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej , z tYtrt 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienigznym,gwarancjach bankowych,
gwa ra ncjach ubezpieczen iowych,
porgczeniach udzieranych pzez podmioty, o K6rych mowa w aft, 6b ust" 5 pK 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r' o utwolzeniu Polskiej Agencji Rozwoju paedsigbiorczosci.

12'2' Jezeri zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, zamawiaiqcy pzechowuje je naoprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione wpieniqdzu z odsetkami wynikajqrymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo onopaechowywane' pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej zapaelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy, zabezpieczenie w formie innej niz pienigznanalezy wnie6i w formie oryginalu,
r2'3' Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni qdzu z odsetkami wynikajqrymi zumowy rachunku bankowego, na Kdrym bylo ono paechowywane, pomniejszone o koszt

ilffihT: 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za pzetew pienigdzy na rachunek bankowy

12.4, wykonawcy wystgpujqry ze wsp6lnq ofertq ponoszE solidarnq odpowiedzi alnodt zawniesienie zabezpieczenia nare2ytego wykonania umowy i wykonanie umowy,12'5' Polisa, porgczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiqcy formg zabezpieczenianalezytego wykonania umowy winny zawierai stwierdzenie, 2e na pierwsze pisemne iqdaniezamawiajqcego wzywajqce do zaptraty kwoty z tytulu nienare2ytego wykonania umowy, zgodnie zwarunkami umowy' nastgpuje jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zaslze2efr zesrrony gwa ra nta/porgczyciela.



12'6' w pzypadku przekroczenia terminu wykonania umowy wykonawca zobowiqzany jest do

;ffiff-ania 
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niz w

72'7' Je2eli okres na jakim ma zostai wniesione zabezpieczenie pzekracza 5 lat, zabezpieczenie
zpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie

siq wykonawcy do pzedru2enia zabezpieczenia
okresy.

sienia nowego zabezpieczenia najp6iniej na 30
wego zabezpieczenia wniesionego w innej
g na zabezpieczenie w pieniqdzur popnez

a. Wyplata nastgpuje nie p62niej niz w ostatnim

13'1' Zamawiajqcy paewiduje mo2liwosi wprowadzenia istotnych zmian postanowie6 w zawaftejumowie w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy wnastgpujqcym zakresie;
l.Termin rearizacji zamdwienia moze urec zmianie w nastgpuiqcych sytuacjach:a) w przypadku zaistnienia okolicznoSci, kt6rych nie mo2na bylo przewidzie6 na etapie udzielaniazamdwienia,

i;Iflffitt't 
wvkonawcv okreglone w umowie mo2e urec zmianom w nasrspujqcych

a) zmiana stawki urzgdowej podatku VAt
3. Inne zmiany:

l. w zakresie podwykonawstwa za upzedniq zgodq zamawiajqcego;
2' powienenie podwykonawcom innej czg6ci zam6wienia niz wska zana wofercie wyKonawcy,3' zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zam6wienia. Je2eli zmiana alborezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na K6rego zasoby wykonawca powolywal sig,na zasadach okre6lonych w art. 22a ust, 1 Ustawy, w ceru wykazania spelniania warunkdwudzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowiqzany wykazai zamawiajqcemu, 2eproponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu niemniejszym niz podwykonawca, na kt6rego zasoby wyKonawca powo.lywat sig w trakciepostqpowania o udzielenie zam6wienia.
13,2, Warunki zmian:
f inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy rub zamawiaiqcego,
2' uzasadnienie zmian prawidlowa realizacji przedmiotu umowy, obni2enie koszt6w,zapewnienie optymarnych parametr6w technicznych i jako.ciowych,
3' forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci,



L4'r wykonawcy paysluguje odwolanie wylqcznie od niezgodnej z przepisami usbawyczynnoSci zamawiaiqcego podjgtej w postqpowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechaniaczynno5ci, do K6rej Zamawiaiqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy,
14'2 odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opataonej

ffif: 
podpisem eleKronicznym weryfikowanym za pomocE waznego kwalifikowanego

t4'3 odwolujqcy paesyla kopig odwolania zamawiajqcemu przed uprywem terminu do

il:t':ili#wolania 
w taki sposdb, abv mdst on zapoznai sis z jeso tresciq przed uprywem

14,4 Odwolanie wnosi sig:
- w terminie 5 dni od dnia paeslania informacji o czynnosci zamawiajEcego stanowiqcejpodstawg jego wniesienia - jezeli zostaly paeslane faksem,
- w terminie 10 dni - je2eli zostaly paeslane w inny spos6b
odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu oraz wobec postanowieri specyfikacjiistotnych warunk6w zam6wienia wnosi siq:- w terminie 5 dni od dnia publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamdwieri publicznych lubzamieszczenia specyfikacji istotnych warunk6w zamdwienia na stronie internetowej.odwolanie wobec czynnosci innych niz okresrone powyzej wnosi sig:- w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannogcimo2na bylo powziqi wiadomosi o okolicznosciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia,

lf;irll."Jfi::tt't 
Izbv strono m oraz uczestnikom postspowania odwolawczeso payslusuje

skargg wnosi sig do sqdu okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkaniaZamawiajqcego' skargg wnosi sig za po6rednictwem prezesa lzby wterminie 7 dni od dniadorgczenia orzeczenia rzby, pzesylajqc jednoczeSnie jej odpis paeciwnikowi skarqi,

Zalqczniki:

t, Wz6r umowy,
2, Formulaa ofefi

Zatwierdzam:



Zatqcznik nr 1 do SIWZ

(wz5r umowy)

Umowa Jlr.,..........

o wykonanie us+ug zawafta dnia.......... ..... pomigdzy:

Prezdsigbiorstruem Uslug Komunalnych Starkom Sp. z o.o, z siedzibq przy ul. Tczewskiej
22 w Starogardzie Gdariskim, NIP 592-020-31-58, REGON 190046500, reprezentowanE przez:

Rafala Glodek - Prezesa Zarzqdu, zwanq w
dalszej czg6ci umowy Zamawiajqcym,

a.....,........ .........2 siedzibq ..........w
NIP........... ..., REGON
reprezentowanE przez:

zwanE w dalszej czq6ci umowy Wykonawcq,
o nastgpujqcej treSci:

sr
1. Na podstawie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
pzetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefi
publicznych (t.j. Dz.u. z 20t5 r. poz. 2L64 z p62n. zm.), Zamawiajqry zleca, a wykonawca
zobowiqzuje siq do wykonania uslug pn. ,,Kompleksowa realizacja wdro2enia system6w
wagowych, systemu RFID wraz z transponderami do oznakowania pojemnik6w".
2. Integralnq czq6i niniejszej umowy stanowiq Specyflkacja Istotnych WarunkSw Zam6wienia
oraz
ofefta Wykonawry z dnia .2016 r.

s2
1. Paedmiotem umowy jest :

1. Wyposazenie wsrystkich pojazd6w, wskazanych przez Zamawiajqcego w system idenfffikacji
pojemnik5w przy WkorzYstaniu technologii RFID, zintegrowany z eleKronicznym systemem
rejestracji parametr6w pracy pojazdu i zabudowy, bazujqcym na technologii GPS, wraz z
monta2em legalizowanych automatycznych wag dynamicznych na pojazdach i zintegrowaniem jej
odczyt6w zwlw systemem

2, Dostawa transponder6w RFID

3. Montaz rejestrator6w zdjqi we wszystkich pojazdach, wskazanych pnez Zamawiajqcego. W
ramach pzesylanych danych z rejestratora powinna wystgpowai synchronizaQa lokalizacji
wykonanego zdjgcia z zamontowanym na poje2dzie rejestratorem GPS w taki spos6b, aby po
zaznaczeniu odpowiedniego punKu/miejsca na mapie byta mozliwo6i wy6wietlenia zdjgi



odpowiadajqrych temu punktowi/zdaaeniu z ustalonym intennralem czasovvym przed i po
zdarzeniu.

4. Szkolenie pracownik6w Zamawiajqcego obslugujqcych system orazzal6g pojazd6w na terenie
bazy Zamawiajqcego

Przedmiot umowy zostal okre6lony szczeg6lowo w Rozdziale 2 SIWZ "Opis przedmiotu

zamSwienia, i stanowiqcym integralnq czg5i niniejszej umowy.
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l. Za realizacjq przedmiotu zam6wienia zgodnie z umowq za caly okres Swiadczenia uslug
objqtych
umowE, okre6lony w 5 4, Wykonawry przysluguje wynagrodzenie w wysoko6ci:
brutto: ..,............... zl
slownie brutto:....... ..... zl, w tym podatek VAT....
o/oi

slownie podatek VAT

Powy2sze wynagrodzenie obejmuje nalezne podatki oraz wszelkie inne koszty zwiqzane z
realizacjq zam6wienia, w tyffi koszty urzqdzefi i oprogramowania, niezbgdnych do wykonania
p]zedmiotu zam6wienia zgodnie z umowE, a tak2e koszty czynnoSci przygotowawczych,
niezbgdnych do rozpoczgcia realizacji uslug bgdqrych przedmiotem zam6wienia oraz z
zachowaniem pozostalych wymagari SIWZ.

4. W celu zagwarantowania wla5ciwego wykonania uslug, Wykonawca zlozyl na rz&z
Zamawiajqcego zabezpieczenie w wysoko5ci 8 o/o ceny calkowitej podanej w ofercie wartoSci
brutto umovvy, rj. .....21
(slownie:... zlotych) w formie

..,Zwrot zabezpieczenia nastqpi w ciqgu 30 dni od
dnia wykonania zam6wienia i uznania przezZamawiajqcego uslug za nale2ycie wykonane.

s4

1. Wykonawca zobligowany jest do wykonania umowy z zachowaniem nastgpujqcych termin6w:
1. Zamawiajqcy wymaga realizacji zam6wienia w terminie ....,..... tygodni od daty podpisania

umowy zza*rze2eniem pkt 2 i 3

2. Montaz i uruchomienie pierwszego pojazdu odbgdzie sig w ciqgu 2 tVg. od daty podpisania

umowy. Zamawiajqcy sprawdzi zgodno6i dostarczonego systemu z wymaganiami SIWZ w tym
integralnoSc unqdzeh z oprogramowaniem do planowania bgdqcym w posiadaniu

Zamawiajqcego,
3. Zamawiajqry vvymaga dostawy koleKor6w danych oraz transponder6w w terminie do 2
tygodni od daty podpisania umovvy.

ss



1. Strony postanawiaj4, 2e jednostkq rozliczeniowq za 6wiadczenie uslug objqtych niniejszq
umowE jest cena podana przez wykonawcq w ofercie, okre6lona w S 3 ust. 1.

2. Wykonawcy pnysluguje wynagrodzenie wylqcznie za uslugi bgdqce przedmiotem zam6wienia,
okreSlone w SIWZ,

3' Fakturg za zrealizowanq uslugg Wykonawca zlozy Zamawiajqcemu w terminie 14 dni od daty
spisania protokolu odbioru.

5. Zamawiajqcy przekahe wynagrodzenieza zrealizowanq uslugg przelewem na podstawie faktury
wystawionej paez Wykonawcq w terminie do t4 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego
oryginalu prawidlowo wystawionej faktury ,

6. Za datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy uwaza siq dzien obciqzenia rachunku
Zamawiajqcego.

s6
1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo kontroli realizacji Swiadczonych przez Wykonawcg uslug
oraz innych element6w, K6rych zakres podlega ocenie na podstawie obowiqzk6w wynikaj Ecych z
przepis6w prawa orazzapis6w SIWZ, a w szczeg6lnoSci:

1) sprawno6ci elektronicznych system6w monitorowania uslug, w szczeg6lno5ci systemu
wagowego, systemu RFID i GPS i ich u2ytkowania zgodnie z umowE,

2) prawidlowo5ci rejestradi w systemach informatycznych wszystkich zdarzeh zwiqzanych z
odbiorem i transpoftem odpad6w,

3) oceny funkcjonowania PSZOK,

5. W paypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego nieprawidlowo6ci w sposobie realizacji uslugi
paez Wykonawcq spoaqdzany jest protokol lub notatka slu2bowa podpisana pzez osobq
dokonujqcq kontroli w imieniu Zamawiajqcego. ProtokSl z kontroli zostanie przeslany do
Wykonawcy w formie pisemnej w ciqgu 7 dni od dnia stwierdzenia uchybienia w wyniku kontroli.

7' Wykonawcy przysluguje prawo wniesienia, w formie pisemnej, odwolania od protokolu z
kontroli. Odwolanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca wnosi do Zamawiajqcego w terminie do 3
dni liczqc od dnia otzymania protokolu z kontroli. Wy2ej wymienione odwolanie Zamawiajqry
rozpatzl w terminie 7 dni od otrzymania odwolania Wykonawcy. Zamawiajqcy ma prawo
naliczyd kary umowne adekwatne do skali i rodzaju popelnionego uchybienia, kt6re szczeg6lowo
zostaly okre6lone w 5 8 umowy.
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1. Zamawiajqcy ma prawo naliczyi karg umownq:

1) za odstqpienie od umowy przez WykonawcQ z winy Wykonawcy - w wysoko5ci 15 o/o wafto6ci
umownego wynagrodzenia brutto, okreSlonego w 5 3 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za odsQpienie od umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy - w wysoko$ci 15 o/o

wartoSci umownego wynagrodzenia brutto, okre6lonego w 5 3 ust. 1 niniejszej umowy,
3) za brak danych, K6re winny byi rejestrowane automatycznie w systemie, okre6lonych pzez
Zamawiajqcqo, z przyczYn lezqrych po stronie Wykonawry - w wysoko6ci 10 zl za ka2dy
przypadek w okresie gwarancyjnym,



4) za ka2dq awariq , z przyczyn nie leZqcych po stronie Zamawiajqcego, kt6ra spowoduje brak
mo2liwo6ci zapisu danych w systemie Zamawiajqcego- 100 zl za-kaZdy dzieri w okresie
gwarancyjnym.

2' Zamawiajqcy zastaega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za
poniesione straty z tytulu nieterminowego lub nienale2ytego wykonania uslug, przewyzszajqce
wysoko6i kar umownych, do wysoko6ci poniesionych strat-.

s8

1' Zamawiajqcy przewiduje mozliwo5i zmian w zawartej umowie, jezeli koniecznoSi ich
wprowadzenia wynika z okoliczno6ci, kt6rych nie mozna bylo przewiOiiei w chwili zawarcia
umowy.

2. Wszelkie uzupelnienia i zmiany postanowiei umowy wymagajq dla swej wazno6ci, pod
rygorem niewazno6ci, formy pisemnej w postaci aneksu.

5e

l. Zamawiajqcy mo2e odstqpii od umowy w calo6ci lub w czg5ci w przypadkach przewidzianych
przez kodeks cywilny.

2' ZamawiajEcy moze ponadto odstqpii od umowy, je2eli Wykonawca narusza postanowienia
umowy w spos6b istotny lub powtaaajqcy sig.

3. Do istotnych naruszef umowy zaliczajq siq w szczeg6lno6ci przlpadki, gdy:

l) Wykonawca nie rozpoczql uslug w pelnym zakresie objgtym umowq, w terminie wyznaczonym
w umowie, bez uzasadnionych pra/czyn,

2) Wykonawca zaniechal realizacji umowy, d. w spos6b nieprzerwany nie realizuj e jej przez
kolejnych 5 dni kalendaaowych,

3) Wykonawca, pomimo upaednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych za*rzelefi ze strony
Zamawiajqcego, nie wykonuje uslug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny spos6b
narusza zobowiqzania umowne,

4) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zapaestaje splacania swoich dlug6w,
6) Wykonawca pay realizacji umowy narusza obowiqzujqce pzepisy prawa, bhp lub jest
zaanga2owa ny w ja kiekolwiek pra kgki koru pcyj ne,

7) Wykonawca utracil prawo do wykonywania dzialalno5ci objgtej paedmiotem umowy.
4' odstqpienie od umowy powinno nastqpii w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci takiego
o:iwiadczenia,

7. odstqpienie od umowy jest skuteczne po uplywie 14 dni od dnia ztro2enia pisemnego
o5wiadczenia drugiej stronie. OSwiadczenie takie powinno zawierai uzasadnienie.

s10

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE majq zastosowanie odpowiednie pzepisy
ustawy Prawo zam6wieri publicznych i kodeksu cywilnego.



1. Ewentualne spory powstale na tle wykonar,ia niniejszej umowy rozltrzygane bedE pzez sqdpowszechny wla6ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.
2' Umowq sporzqdzono w taech jednobrzmiEcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplaae
otrzymuje Zamawiajqcy i jeden egzemplaa Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ{CY:



Zalqcznik nr 2 do SIWZ
OFERTA

w odpowiedzi na ogroszenie o paetargu nieograniczonym
dla postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie

,,Kompleksowa realizacja wdroienia system6w wagowych, systemu RFID wrazz
transponderami do oznakowania pojemnik6w"

w imieniu wykonawcyl

z siedzibq w ....,....... .......ptly ulicy ......,,. ............... nr

i;i.'.:,....... ....... raks,.
oSwiadczam, co nastqpuje:
1. Oferujemy wykonanie dostaw objqtych zam6wieniem za cenQ ofeftowq, kt6rq stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci :

Cena netto
rrr..rrr.r.rrrri.rrrrrrrrr.rrrr.rrrrrrrrr.rrr.r ..r. Zl

Podatek YAT 23 olo

-":.::T.. . :. .. ...:....:..."

9ownie zl (brutto)

2. Oferujemy udzielenie ..... miesigcznej gwarancji,

3. oswiadczamy, ze paedmiot zam6wienia wykonamy w terminie tygodni od
podpisania umowy.

4. OSwiadczamyr 2e zapoznali6my siq ze Specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia i nie
wnosimy do niej zastrze2eh.

5. O6wiadczamY, 2e zawafi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wz6r umor 
^/zostal pnez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sig w paypadku prnlznania nam

zam6wienia, do zawarcia umowy na wymienibnych warunkach, w miejscu i terminie
Wznaczony m przez Za m awi aj qce g o,

6. OSwiadczamY,2e zapoznali6my sig ze wszystkimi warunkami zam6wienia i akceptujemy je.

8. Paedfozona przez nas ofefta jest waZna w caloSci paez okres aniqzania ofertq okre6lony
przez Tamawiajqcego w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zgodnie z aft. g5
ust. 1 pkt. 2 ustawy.l dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. z
20t5r., poz.2164 z p62n. zm.).

9. Dostawy objgte zam6wieniem:

1
w przyp.adku gterty wsp6lnei wykonawc6w (konsorcjum, sp6lka cywilna) nalezy poda6 dane wszystiichwykonawc6w sktadajqcych tq ofeftg oraz wskaza, pelnomocnika.



1) zamiezamy wykonad sami *)
2) zamierzamy wykona(, przy udziale nastqpujqcych podwykonawc6w (nale2y wskazai

firmq podvuykonawcy oraz czqS(, zam6wienia, kt6rej wykonanie wykonawca powieaa
podwykonawcy )x):

*) niepotrzebne skre6li6

L0. zahqcznikiem do niniejszej ofefi jest jednolity dokument zam6wienia.

(podpis upelnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Lp. Firma podwykonawcy Czg6i zam6wienia, kt6rej wykonanie wykonawca
powieaa podwykonawcy

1.

2.

3,



STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOW!ENIA
Gzg66 l: Informacie dotyczqce postqpowania o udzielenie zam6wienia orazinstytucji

zamawiajqcej lub podmiotu zamawiajqcego

zamawiajqcym, podmiotom zamawiajqcym, wykonawcom, dostawcom us,rug
anym stronom bezpfatny elektroniczny serwis poSwiqcony jednolitemu

w przypadku 
ane jako zaproszenie do

ubiegania siq
w przypadku tywane jako zaproszenie
do ubiegania temu kwalifikowania,
Informacje te nalezy skopiowaO z sekcji I pkt 1.1 stosownego ogloszenia. W przypadku wsp6lnego zam6wienja proszg
p0daC nazwy wszystkich uczestn iczqcych zamawiajqcych.
Zob. pkt 11.1.1 i 11,1.3 stosownego ogloszenia.
Zob, pkt 11,1.1 stosownego ogloszenia.

\,nnVpaaX.u post?po_w1n o udzietenie zan
Dzienniku Unedowvm Unii htronaiskieiDzienniku Ungdowym Unii Europejskiej,

atycznie wyszukane, pod warunkiem 2e do
kiego dokumentu zam1wienia wykorzystany
jednolltemu europejskiemu dokumentowi
ogloszenia' w Dzienniku Urzgdowym Unii

Dz,U" UE S numer [, data [, strona [,
Numer osloszenia w Dz.U. s: t lt It It I/S t II Il I-t lt Il It II II It I
Jeieli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania slg o zam6wienie w Dz.U., instytucja
zamawiajqca lub podmiot zamawiajqcy muszq wypetnic informacje umo2liwiijqcejednoznaczne zidentyfikowanie posigpowanid o uozielenie zam6wienia:
W pzypadku gdy publikacja ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana' prosze p.olaq inne informacje umoZliwiaJqce jednoznaczne ziOdntyfikowanie
postgpowania o udzielenie za poziomie k-rajowym): [....]

lnronveoe NA TEMAT posrEpowANtA o uDztELENtE zAMOwtENtA

Informacje wymagane w czgSci I zostanq
wymieniony elektro_niczny senris po6wiqcony jednolitemu europeJskiemu dokumentowi
zam6wienia zostanie wykorzystany do irtrrydz6nia i wypelnienia'tejo dokumentu, Wpzeciwnym paypadku informacje te musi wypelnie wvkonawca.

To2samo56 zamawiajqcego3 Odpowied2:

Nazwa: t1
Jgkiego zam6wienia dotyczy niniejszy
dokument?

OdpowiedZ:

Tytut lub kr6tki opis udzielanego zam6wieniaa: ti
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucjq zamawiajqcq lub podmiot zamawiajqcy
QeZeli dotyczy)":

tl

Wszystkie pozostale informacie we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zam6wienia powinien wypelni6 wykonawca.



Czg56 ll: Informacje dotyczqce wykonawcy

A: INFoRMACJE NA TEMAT WYKoNAWCY

ldentyfikacja: Odpowied2:

Nazwa: t1
Numer VAT, jeZeli dotyczy:

Je2eli nume wania, proszg
poda6 inny kacyyny, jeZell
jest wymaga

I1
t1

Adres pocztowy: tI
Osoba lub osoby wyznaczone do kontakt6w6:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (7e2el i dotyczy):

t,.,,.1

t,,,...1
l1t." "'l

1,,.,I

Informacje og6lne: Odpowied2:

Czy wykonawca jest mikropzedsiqbiorstwem
bqd2 matym lub Srednim pzedsiqbiorstwemh

[]Tak [] Nie

pracy chronionej,,,przedsiqbiorstwem
spolecznym"" lub czy bqdzie realizowal
zam6wienie w ramach program6w zatrudnienia
chronionego?
Je2elitak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracownik6w
niepelnosprawnych lub defaworyzowanych?
JeZelijest to wymagane, proszg okre6lid, do
kt6rej kategorii lub kt6rych kategorii pracownik6w
niepef nosprawnych lub defaworyzowanych
nalezq dani pracownicy,

zastae2oneo: czy wykonawca jest zakladem
[]Tak [] Nie

tl

I]

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany oo
urzeoowego wykazu zatwierdzonvch

tlTak tl Nie [] Nie dotyczy

Proszg powt6zy6 informacje dotyczqce os6b wyznaczonych do kontakt6w tyle razy, ile jest to konieczne.
definicji mikroprzedsigbiorstw oraz malych i Srednich
e sq wymagane wylqcznie do cel6w statystycznych.
mnieJ ni2 10 os6b i kt6rego roczny obr6t ruo roczna

Male pzedsigbio.rstwo: przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej ni2 s0 os6b i kt6rego roczny obr6t lub roczna
suma bilansowa nie pzekracza 10 millon6w EUR.
srednie . .pzedslqblorstwa: . 

przedsigbiorstwa, .lt6re_. nie sq mikroprzedsiqbiorstwami ani malymiprzedsigbiorstwami i kt6re zatrudniajq mniej nli zso os6b i kt6rycir roczny'onrot tiie poeri."ra !6' mition6wEUR lub roczna suma bilansowa nle ptekratza 43 milion6w EUA,
Zob. ogloszenie o zam6wieniu, pkt 111,1.5.

Tj' przedsiqbiorstwem, kt6rego gt6wnym celem iest spoleczna i zawodowa integracja os6b niepelnosprawnych lub
defaworyzowanych.



wykonawc6w lub posiada r6wnowazne
zaSwiadczenie (np, w ramach krajowego systemu
(wstqpnego) kwalifikowania)?

Jeielitak:

a) Proszq podad nazwe wykazu lub

zaSwiadczenie obejmujq wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Je2eli nie:
Proszg dodatkowo uzupelni6 brakujqce
informacje w czgsci lV w sekcjach A, B, C lub
D, w zale2no6ci od przypadku.
WYLACZNIE je2eli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zam6wienia:

zamawiajqcemu uzyskanie tego zaSwiadczenia
bezpo6rednio za pomocq bezplatnej krajowej
bazy danych w dowolnym paristwie
czlonkowskim?
JeZeli odno$na dokumentacja jest dostqpna w
formie elektronicznej, proszg wskaza6:

b) (adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):
t. ., tt. ..,,tt,",. tt,,., 1

c) I,,, ...1

a) t.

d) []Tak il Nie

e) []Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):
t,, ..1r,,,.,tr,,,., lt,,,,I

Rodzaj uczestnictwa: OdpowiedZ:

Czy wykonawca bieze udziat w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia wsp6lnie z innymi
wykonawcamill?

[]Tak [] Nie

Jezeli tak' prosze dopilnowa6, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrgbne jednolite europejskie
dokumenty zam6wienia.

Je2elitak:
rol
Iny d.):
po

a): [ ]

10

11
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieiq, sq okreslone na zaswiadczeniu.
Zwlaszcza w ramach grupy, konsorcjum, sp6fkilolnt venture lub podobnego podmlotu.



biorqcych wsp6tnie uo@
udzielenie zam6wienia:
c)W stosownych pzypadkach nazwa grupy
biorqcej udzial:

b): [ 1

c): I I

CzgSci Odpowied2:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci
zam6wienia, w odniesieniu do kt6rej (kt6ryih)
wyKonawca zamieza zlo2y6 ofertq.

tl

B: IruTonuncJE NA TEMAT PRZEDSTAWIcIELI WYKoNAWcY

W stosownych pnypadkach proszg
(os6b) upowa2nionej(ych) do repie

Osoby upowa2nione do reprezentowania, o ile
istniejq:

Odpowied2:

lmiq i nazwisko,
wrczz datq i miejscem urodzenia, je2elisq
wymagane:

t1
tj

Sta nowis ko/Dziatajqcy(-a) ja ko : tl
Adres pocztowy: tl
Telefon: tl
Adres e-mail: I]
W razie. potrzeby prosz? poda6 szczeg6lowe
rnformacje dotyczqce przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

l

C: IruronuncJE NA TEMAT PoLEGANIA run zooTI.IoScI INNYoH PoDMIoToW

Zale2no56 od innych podmiot6w: Odpowied2:

[]Tak [] Nie

Je2eli tak, proszq przedstawid - dla
jednolitego europejskiego dokument

vsvvirrsrrJvl

lega wykonawca, proszq dotqczy6 _ dla
ne w czeSciach lV iV,..

pefniony i podpisany przez dane podmioty.
pracownik6w technicznych lub slu2b

biorstwa danego wykonawcy, w szczeg6lnoSci
ku zam6wieh publicznych na roboty budowlane
o wvkonanie rob6t budowlanych.

Np' dla slu2b technicznych zaanga2owanych w kontrorg iako6ci: czqs6 rV, sekcja c, pkt 3.



D: lruroRvRcJE DorYcz4cE PoDWyKoNnwcOw, run rrOnycH zoolr.roScrwyKoNAWcA NtE poLEcA

(Sekcja, kt6rq nale2y wypelni6 jedynie

Podwykonawstwo: Odpowied2:

Czy wykonawca zamierza zlecil osobom tzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czgsci
zamowienia?

[]Tak [] Nie
Je2eli tak i o ile jest to wiadome, proszq podad
wykaz proponowanych podwykonawc6w:

t,1

Je2eli instytucja zamawiajqca I
informacji opr6cz informacji wym
podwykonawcy (ka2dej kategorir poovvyKonawcow), r(torych to dotyczy - informacJe wymaganew niniejszej czq6ci sekcja A i B oraz w izeSci lll.



Gzq56 lll: Podstawy wykluczenia

A: Poosrnwy 4iyl{ZANE z wyRoKAMt sKAzuJAcyMt zA pRZEsrEpsTWo

w aft, 57 ust, 1 dyrektywy 2a1424luE okreslono nastqpujqce powody wyktuezenia:

1. udzial w organizacji przestgpczejl3;

2. korupcjala;

3, nadu2ycie finansowers;

4. pzestqpstwa terrorystyczne lub paestgpstwa zwiqzane z dzialalnoSciq
terrorystycznq'"

5, pranie pieniqdzy lub finansowanle terroryzmulT

6. praca dzieci i inne formv handlu lud2mir8.

Podstawy zwiEzane z wyrokami skazujqcymi
za przestepstwo na podstawie przepis6w
krajowych stanowiqcych wdro2enie podstaw
okreSlonych w art" 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

OdpowiedZ:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bqd2
jakiejkolwiek osoby bgdqcej czlonkiem organ6w
administracyjnych, zazqdzajqcych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajqcej w
przedsiqbiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostal prawomocny wyrok z
jednego z wyzej wymienionych powod6w,
orzeczeniem spzed najwyzej piqciu lat lub w
kt6rym okres wykluczenia okreSlony
bezpoSrednio w wyroku nadal obowiqzuje?

[]Tak [] Nie

JeZeli odnoSna dokumentacja jest dostqpna w
formie elektronicznej, proszg wskaza6: (adres
internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, dokladne
dane referencyjne dokumentacji):
t,,,.,1t,,,tt.. 1[,,.,,.]'"

Je2eli tak, proszg podaCzo:

a) datq wyroku, okreSli6, ktOrych spoSr6d punkt6w
14 on dotyczy, oraz poda6 pow6d(-ody)
skazania;
b) wskaza6, kto zostal skazanv [ ]:

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], pow6d(-ody): [ ]

b) I,,.,.,1

1a

14

15

16

19

Zgodnie z definicjq zawartq w aft.2 decyzji ramowej Rady 2Oo8/841A/VS|SW z dnia 24 pa2dziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania pzestgpczoSci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11,1 1,2009, s, 42).
Zgodnie z definicjq zawartq w art. 3 Konwencji w sprawie zwalezania korupcji urzgdnik6w Wsp6lnot Europejskich i

s" 1) iw art. 2 ust. 1 decyzji ramowej

x"Til'Jff 5ffi il?,i"1fi ;# kl?;.i
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interes6w flnansowych Wsp6lnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s.48).
Zgodnie z definicjq zawartq w art. 1 i3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czeruca 2002 r, w sprawie zwatczania
terroryzmu (Dz'U' L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje r6wnie2 podzeganie do popelnienia
pzestQpstwa, pomocnictwo, wsp6lsprawstwo lub usilowanie popelnienia pr2esigpstwa, o kt6rych- mowa vi ai. + teize
decyzji ramowej,
Zgodnie z definicjq zawartq w art. 1 dyrektywy 2005/60ME Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paldziernika
2005 r' w sprawie przeciwdzialania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienQdzy oraz finansowanra
terroryzmu (Dz.U, L 309225.11 ,200b, s. 15).
Zgodnie z definicjq zawartq w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 201 1/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludZmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastQpujqcej decyzjq
ramowq Rady 2002l629MSiSW (Dz.U. L 101 z 18.4.2e1t, s. t ).
Proszg poM6rzy6 tyle razy, ile jest to konieczne,
Proszg powt6zyC tyle razy, ile jest to konieczne.



c) w zakresie, w jakim zostalo to beipo6reOn:o
ustalone w wyroku:

c) dlugo60 okresu wykluczenia [..,.,.] oraz punkt(-
y), kt6rego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odnoSna dokumentacja jest dostqpna w
formie elektronicznej, proszq wskaza6: (adres
internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, dokladnedane referencyjne dokumentacji):
t, , ,,,1t,,, ..,lt,,. , ,t[, ,, . ,,j''

[]Tak [] Nie

Jeieli tak, proszq opisa6 pzedsiqwziqte Srodki23: I

B: Poosrnwv Tvtvl4zeNE z PtATNoscr4 coonxow tuB sKIADEK NA uBEzprEczENtE spor.EczNE

Platno56 podatk6w lub skladek na
u bezpieczenie spoleczne:

OdpowiedZ:

llTak [] Nie

Jeieli nie, proszg wskazaC:
a) pafstwo lub pahstwo czlonkowskie, kt6rego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki spos6b zostalo ustalone to naruszenie
obowiqzk6w:
1) w trybie decyzji sqdowej tub administracyjnej:

Czy ta decyzja jest ostateczna i

wiq2qca?

Proszg poda6 datq wyroku lub
decyzji,

W pzypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezpo6rednio
okre6lona, dlugoSC oKresu
wykluczenia:

2) w inny spos6b? Proszq sprecyzowad, w jaki:

d) Czy wykonawca speln e
obowiqzki, dokonujqc p h
podatk6w lub skladek e
spoleczne, lub te2 z s

Podatki Skladki na
ubezpieczenia
spoleczne

4ll

b)t

c1) []Tak [] Nie

[jTak [] Nie

r'l

tl

c2) [..,]

d) []Tak [] Nie
Je2elitak, proszq
poda6 szczeg6lowe
informacie na ten

a)[,,

b)t,.

cl)[]Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

Il

c2)t..,1

d) [] Tak [] Nie
Je2elitak, proszg
poda6 szczeg6lowe
informacie na ten

l

21

2s tyvty 2O14l24lUE.

, powtazajqce sig, systematyczne itd.), objasnienie



porozumienia w celu spl
obejmujqce w stosownych
odsetki lub grzywny?

temat: [..,...] temat: [.

(3!qes internetowy, wydajqcy urzqd lub orgqn,
dokladne dane referencyjne dokumentacjif. 2a

I,,.,,lt,.,,,lt.,, .,1

c: Poosrewv 7r6744eNE z NtEwyptAcntruosct4, KoNF-LTKTEM TNTERESow LUB wyKRoczENrAMl
zAWoDowyMr25

Nafe2y zauwahyfl, 2e d

H,1::"':lj",,To?.? lf.:j:Ill:y"I_"_q?lg1!:i plgvzyjnie w prawie krajowym, w stosownymostoszeniu rub w dokumentach zam6wienii.'ra( fi'lec ;;"il;"-;dffiI'#oi"*#'il;',lij;stanowi6, 2.e Roiecie ,,powalnego wykroczenia zawodo*ejo', mo2e obejmowac kilka r6inychpostaci zachowania stanowiqcego wykroczenie.

Informacje dotyczqce ewentualneJ
niewyplacalno5ci, konfliktu interes6w luli
wykroczeri zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy,
naruszyt swoje obowiqzki w dziedzinie prar/va
Srodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy'o?

[]Tak [J Nie

Je2eli tak, czy wykonawca przedsiqwziql Srodki w
celu wykazania swojej zetelnoSci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,,samooczyszczen ie")?
[]Tak [] Nie
Je2eli tak, proszg opisaC pzedsigwziqte 6rodki:
1,..,1

Czy wykonawca znajduje siq w jednejz
nastqpujqcych sytuacji:
a) zbankrutowal: lub
b) prowadzone jest wobec niego
postqpowanie upadto5ciowe lub likwidacylne;
lub

!)jeSo aktywami zarzqdza likwidator lub sqd; lub
I j9g9 dzialalnoSd gospodarcza jest zawieszona?
Je2elitak:

Proszg poda6 szczeg6lowe informacje:

[]Tak [] Nie

24

za
Proszg poM6zy1 tyle razy, ile jest to konieczne,
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014124ME.
o kt6rych mowa' do cel6w nin.ieiszego zam6wienia, w prawie krajowym, w stosownym ogloszeniu lub w dokumentachzam6wienia bqdZ w art. 18 ust. 2 dyrektywy ZO14l24lUE.
Zob. pzepisy krajowe, stosowne ogroszenie rub dokumenty zam6wienia.



?o_yl:::"i sytuaCji--umozrl,rc1q
realizacjg zam6wienia, Zuwzglqdnieniem majqcych
zastosowanie przepis6w krajowybh i
Srodk6w dotyczqcych kontvnuowania
dzialalnoSci gospodarczej2e,

Je2eli odnoSna dokumentacja jest dostqpna w
formie elektronicznej, proszq wskaza6: "

!391.r, internetowy, wydajqcy urzqd tub organ,
doKfadne dane referencyjne dokumentacji):
t.,.lt,,,,,lt.,,,I

Czy wykonawca jest winien powa2neqo
wykroczen ia zawodowego2r?
Je2eli tak, prosze poda6 slczeg6lowe informacje
na ten temat:

[]Tak [] Nie

t....1

Je przedsiqwziql Srodki wce Tak [] Nie
Je
t... 

zedsigwzigte Srodki:

Czy wykonawca zawarl z innymi wykonawcami
porozumienia majqce na celu zai<l6cenie
konkurencji?
Je2eli tak, proszg poda6 szczegdlowe informacle
na ten temat:

[]Tak [] Nie

t,,1

J przedsigwziql Srodkiwc Tak [] Nie
J
l. ,redsiqwziqte $rodki:

[]Tak [j Nie

TIt".J

zam6wienia?
Je2eli tak, proszq poda6 szczeg6lowe informac.;e
na ten temat:

[]Tak [] Nie

C1I lylqnrwca znajdowat sig. w sytuacji, w kt6rej
wczeSniejsza umowa w sprawie zam6wienia
publicznego, wczeSniejsza umowa z poOmiotem
zamawiajqcym lub wczeSniejsza umowa w
sprawie koncesji zostala rozwiqzana pzed
czasem, lub w kt6rej nalo2one zostalo
odszkodowanie bqdZ inne por6wnywalne sankcje

[]Tak [] Nie

29

30

c6w w jednym z pzypadk6w wymienionych w lit. a)_
wego bez 2adnej mo2liwo6ci odstgpstwa w sytuacji,

m, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zam6wienia.
dokumentach zam6wienia.



Je
ce przedsiqwziqlsrodki w

Je Tak [j Nie

t,,, 
zedsiqwzigte Srodki:

[]Tak [j Nie

D:|ruruePoDsTAWYWYKLUczEN|A,rr6nenaoc4evCPMEW|Dz|AN.
CZT.ONKOWS KI EGO I NSTYTUCJ I ZAMAWIAJACEJ LUB PODM IOTU ZAMAWIAJACEGO

P_odstawy. wykluczenia o charakterze
wytqcznie krajowym

!19f: internetowy, wydajqcy urzqd tub organ,
ooKtadne dane referencyjne dokumentacjii:
t,,,,.,1r,,,.1[.,,.]"

[]Tak [] Nie

samooczyszczenia?
Je2eli tak, proszq opisad pzedsigwziqte $rodki:

[]rak [] Nie

t.,,,.1

10

Proszq poM6zy6 tyle razy, ile jest to konieczne,



GzqS6 tV: Kryteria kwatifikacji

H-:]li?::!:: 
o" kryteriow kwaririkacji (sekcja c rub sekcje A-D w niniejszej czqsci) wykonawca

cx,: 0o6Lr{ s oswrnoczetqrE DoryczAcE wszysrKrcn rnyru nr6w KWAL| Fr KACJI

l1

Wykonawca powi
podmiot zamawia

niczyf -"ig.{o wypelnienia sekcji o w
i w czeSci tV:

Spelnienie_wszystkich wymaganych kryteri6w
kwalifikacji

Spelnia wymagane kryteria kwalifikacji: []Tak [] Nie

A: KoruperElrc.tE

Kompetencje

1) Figuruje w odpowiednim rejestze
zawodowym
pafistwie czlo
Je2eli odnoSn
formie elektro oszq wskaza6:

t,,l

I39i"l internetowy, wydajqcy urzqd tub organ,
ooKfadne dane referencyjne dokumentacjif:
I,,,.tt,,..tt,.1

2) W odniesieniu do zam6wie6 publicznych na
uslugi:

JeZeli odno5na dokumentacja jest dostqpna w
formie elektronicznej, proszg wskazaO: 

"

[]Tak [] Nie

Je2eli tak, p , o jakie zezwolenie lub
status czlon , iwskaza6, czywykonawca ..1[ Tak [] Nie'

(3f1es. internetowy, wydajqcy urzqd tub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacjii:
t,,,,,lt,,lt,.1

B: SyruRc.ln EKoNoMtczNA I FtMNSowA

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

stosownym ogloszeniu lub o6rum6ntaJn

1a) J.ego (,,og6lny',) roczny obr6t.w ciqgu
okreSlonej liczby lat obrotowych wymajinelw

rok: [,,....] obr6t: t.,..,.1 t.,.1 watuta
rok: [, ,. ,.. ] obr6t: t . , ,1 t.. j watuta
rok: [.,....1 obr6t: [......] t.,.1 watuta

Zgodnie z opisem w zalaczniku-Xl.-1o. 
lyr"ktryy 2o14.l24llJE; wykonawcy z niekt6rych parlstw czlonkowskich mogqbyd zobowiqzani do spernienia innych wymogbwokresronych w tym zarqczniku.



z_am6wien ia jest nastqpujqcyl
i/lub

(liczba lat, Sredni obr6t): [,,. ",,], t,.. ..1 t,, 1 watuta

(3!1es. internetowy, wydajqcy urzqd tub organJ
dokladne dane referencyjne dokumentacji):
r,,,,]t,,,,,tt.,,,1

i/lub
2b) Jego Sredni roczny obr6t w

obszaze iw ciqgu okre6lonej
anej w stosownym
okumentach zam6wienia jest

JeZeli odnoSna dokumentacja jest dostgpna w
formie elektronicznej, proszg wskaza6: ''

rok: [.,. ,,. ] obr6t: t , , l t., ,l watuta
rok: [.,. ... ] obr6t: t., ,.1 t , .I watuta
rok: [,,, ,,, ] obr6t: t,, ,.,1 t,, 1 watuta

(liczba lat, Sredni obr6t): [.,,,,,], t,,.,..1 I,.,1 watuta

(3!1es. internetowy, wydajqcy urzqd lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacjii:
1,,,.,tt.,,..tr,,,,1

3)W pzypadku gdy jnformacje dotyczqce obrotu
(ogotnego tub specyficznego) nie sq dostgpne za
caly wymagany okres, proizq pooai oatq''
zalohenia przedsiqbiorstwa wykonawcy tu b
rozpoczgcia dzialalnoSci przez wykonawca:

(okre{le o wskaZnika - stosunek X
do Y36 -
[....,.], [.

(g!qes internetowy, wydajqcy urzqd lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):
1,.1r..,.1t.,,,.1

5)W ramach ubezpieczenia z tytulu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpie-czony na
nastgpujqcq kwotq:
JeZeli te informacje sq dostqpne w formie
elektronicznej, proszq wskaza6:

t.,,,..1 t,..lwatuta

(391"r. internetowy, wydajqcy urzqd tub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):
I....lt,,,tt,,l

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymog6w ekonomicznych lub finansbwych,
kt6re mogty zostad okreSlone w stosownvm
ogloszeniu lub dokumentach zam6wienia,
wyKonawca o5wiadcza, 2e
Jezeli odnoSna dokumentacja, kt6ra mogla
zostad okreSlona w stosownym ogloszeniu lub w
dokumentach zam6wienia, jest dostgpna w formie
elektronicznej, proszg wskaza6:

(3!1es. internetowy, wydajqcy urzqd tub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji|:
t,,,,.,tt,,,,,1t..,,,1

OJ

JC

36

37

Jedynie je2eli jest to dopuszczone w stosownym ogroszeniu rub dokumentach zam6wienia.
Jedynie je2eli jest to dopuszczone w stosownym ogroszeniu rub dokumentach zam6wienia.
Np. stosunek aktyw6w do zobowiqzafi.
Np. stosunek aktyw6w do zobowiqzai.
Proszg powt6rzy6 tyle razy, ile jest to konieczne.

12



C: Zoor_ruoSC recnrurczruA IzAWoDowA

Zdolno56 techniczna i zawodowa

1a) Jedynie w odniesieniu do zam6wiefi
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia3B wykonawca Wkonalnastgpujqce roboty budowlane ofre3lonego
rodzaju:
Jezeli odnoSna dokumentacja dotyczacazadowal nania i r"zuitatu *odniesie niejszych ,oOOibudowla qpna w formieelbktroni wskaza6:

!19-19r, 
internetowy, wydajqcy urzqd lub organ,

doKtadne dane referencyjne dokumentacjii:
t.,, ...1t,,, ,.il... , ,,1

Liczba lat (okres ten zostal wskazany wstosownym ogloszeniu lub dokumentach
zam6wienia): [..,j

Opis Kwoty Daty Odbiorcy

j)- Moze.. skorzystad f ustug nastqpujqcychpracownik6w.. technicznych lub slu2btechnicznychal, w
odpowiedzialnych
W pzypadku zam6w
budowlane wykonawca I

oo nastgpujqcych pracor,
slu2b technicznych o wykonanie rob6t:

4) Podcz i zam6wienia bgdzie m6gl
stosowaCraricuche :ZrX.''5H.,:iff33,XTl

[]Tak [] Nie

40

41

[XXlH:ffff' 
abv okres ten wvnosil do pisciu lat, idopuszczac tesitymowanie siq

IXXXHffl3,l'tot 
okres ten wvnosil do tzech lat, idopuszcza6 resitymowanie sis

az.powinien obejmowa6 zar6wno klient6w publicznych,
usfug.

cznych nienale2qcych bezpoSrednio do przedsigbiorstwa
a ten.polega, jak okreslono w czgsci f f leXcia C, nalezy
umentu zam6wienia.

IJ



6) Nastqpujqcym wyksztalceniem i
Kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sig:
f).sgm uslugodawca lub wykonawca, '- -'
tuD (w zatezno6ei od wymog6w okreSlonych wstosownym ogloszeniu juo jokume;;#, "
zam6wienia):
b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas robo.i.,ogt yl[lil..
zarzqdzania

,?l.yi-"I9S6 Sredniego rocznego zatrudnienia u
yJ_:?1,:y?f ::?r,l.lll!o66kadlykierownicze.iwostatnich tzech latach sq nastqp'ujqce

Rok, Srednie roczne zatrudnienie:
[,,. ...], [.., ...]f tr lL'.'..'Jr 1...,.,,1
f1rt",..,.|, [.,.....|
Rok, liczebnoSd kadry kierowniczej:
[,. , ..,], t,,. ,..1
[,., ...], [.,, ..,]
[, .. ...J, [... ,.,]

ewentualnie zleci6
pujece czg56

1t)W odniesieniu do zam6wie6 pubticznych nadostawy:

ymegane pr6bki, opisy
kt6re majq byC

usitowarzyszyd

onadto, Ze w
przedstawi wymagane

rormie erektroniczn.;, p,.ffiil::3ituott * 99.i::ji,9lnetowy, wydajqcy urzqd tub orsan,
0oKfaone dane referencyjne dokumentacjii:r,lttt,.j

[JTak [] Nie

[]Tak [] Nie

12)W odniesieniu do zam6wief publicznych nadostawy:
Czy wykonawca moze przedstawid wymagane
za6wiadczenia spozqozone przez uzedowe

[]Tak [j Nie

42

43

14

a to zgodg _ w jej

zam6wienia oraz
ednolity europejski



instytuty
uznanych

II

(391.t internetowy, wydajqcy urzqd tub organ,
dokla_dne dane reierencyjne'dokumentacjii:
t.,.,.tt,...,lt.,,,I**ffi

wvk
lub
6rod
oglo

Systemy zapewniania jako6ci i normyzazqdzania Srodowiskowelo - - -'

-Czy 
wykonawca bgdzie w stanie przedstawidza5wiadczenia sporzaozon e przez niezale2ne

e spelnienie przez
norm zapewniania

dostqpnoSci dla os6b

i okreSli6.

zapewniania jakosci ;..t#l3[:Je2eli odnosna dok jest dostgpna wformie elektronicznej, ["i"ci-'''

[]Tak [] Nie

(3!qes internetowy, wydajqcy urzqd lub organ,
dokta_dne dane reieren.vjn" toffiJr[qii
t,,, ..It,,,,,tt,., ..1

-Czy 
wykonawca bqdzie w stanie przedstawid

zeawiadazon io ^^^-^ r.on" poSi,ii;;;"r.zone przez niezale2ne

zostaC przedstawione:
JeZeli odnoSna dokumentacja jest dostgpna wformie elektronicznej, proszg wskazad:

[]Tak [] Nie

(3{1es internetowy, wydajqcy uzqd lub organ,
dokta_dne dane reierefuyi;; i;k;;J.[.iii
1,,,it,,.,,1r,,,.,1

l)



Czg56 V: Ograniczanie ticzby kwafifikujqcych si9 kandydat6w

fl :"r.".,0, 
O ko n ku re n cyj n ej z n e g ocj a cj a m i, d ia I o g u

Ograniczanie liczby kandydat6w

*vY^,1.::ieeyjqcy spos6b spetnia obiektywne i

il:g'IyT'l11yjne -kryteria 
rrb- =;;;lv] n,or.u

ill?Srllffilosowane w ceru og"':lillL ri..ov

agane sq okreSlone
todzde dowoddw wproszg wskazad dla
wykonawca posiada

J e2e I i 
. 
n i e kt6, ", ty 

"h, ^?.?.Swia 
dcz e fi , t.|l.H#:j}il;dowod6w w formie dpostaci,r"kil;;i;;;?h:Til3['iff.'j:!;{*

ka2dego z nich:

(39f... internetowy, wydajqcy u rzqd tuborgan,dokladne dane reiere
f . ,11'- 

-;..1,'.7;'"nty1ne dokumentacji):

Czg56 Vl: Oswiadczenia kofcowe

oficiatnie oSwiadcza(-iq), Ze informartr,:,?l1y 
yg.wyzei w. czgsciach ,_V sqo ra z ze z o stary p ze d stiw i o n e, p eiii rw i a d o m osc i q' ko i se kwe n c1 i p ow a 2 n e g o

oficjalnie oswiadcza(-iq),..2e jest (sa) ,y stanie, na 2qdanie i bez zwroki,enia i inne rodzaje ao,iiidoi i-ro'riiJ'aoxrment6w, , ,iietk,r^ przypadk6w,

$ill{:i:!f oo^'o!-,.rprawiaiqcv ma y-ozlit1tos6 uzyskania odpowiednich
dowotnym pia6 zp?srednio za pomocq bezptatnej- rij"oiii"'orzy danych w

'/,:;!!:!l;l;l#;'r:frffi:!::ir.'otB r.a', instvtucia zamawiaiqca tub podmiot zamawiajqcy ju2

iedi,

Internetowy, dane. wydajqcego urzgdu lub

i,Htij!,ij T;yJ?,.:.i ;i3*": * k *wzale2noSci od wdro2enia w danym kraju artykuru 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014t24tuE,

44
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t?iH,?yffi#l;fi:T[*'il3#r"Jli1 (skr6conv opis, adres pubrikacyjny w Dzienniku trzsdowym

Data' miejscowo66 ltaz.je2eri jest to wymagane rub konieczne - podpis(-y): I,,, ,,.1

17
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CENTRALNA INFORMAC]A KWOWEGO REJESTRU SADOWEGO
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KRArowY REJESTR SADO

Stan na dziefi 17,09.2016 godz,08:29:26
Numer KRS: 0000253803

I nforma cja odpowiadajqca odpisowi a ktua I nemu
z REJESTRU PRZEDSTEBToRC6W

pobrana na podstawie art' 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnla rggl r.o Krajowym RejestrzeSqdowym (Dz. U. z2OO7 r" Nr 16g, po2.1186, zp6tn.zm)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym

KR,Xr NS-REJ.KRS/2618s/16/133

SAD REJONOWY DLA KMKOWA-SROOUTCSCN W KMKOWIE, XI WYDZIAI. OO'OJ;*..,KRA'OWEGO RUESTRU SADOWEGO

z oGMNrczoNA oppourozullroScr4
REGON: 120225766, NIp; 6792884850

3.Firma, pod K6rq sp6lka dziala ELTE GpS SpdtKA Z OGMNTCZONA OpPoWIEDZTALNOSCTA
4,Dane o wcze5niejszej rejestracji

5,Czy przedsiqbiorca prowadzl dzialalno56
gospodarczq z innymi podmiotami na
podstawie umowy spdlki cywilnej?

6,Czy podmiot posiada status organizacjl
pozytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba I adres

KMKOW, miejsc. KMK6W



Identyfl kator wydruku : Rp/253803/1 1/201609 17082926 Strona 2 z I0

l.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy sp6lki

1

2 L2'07-2010 REPERTORIUM A NR 2935/2010, KANCELARIA NOTARIALNA MAtGORZATA
HEDMAK - Sr.OTA,

$ 2 UMOWY SPOr.Kr

3 09'04'2014R., REP, A NR 732120t4, NorARIUsz KATAMYNA KOSINIAK - IMror.EK
PROWADZACA KANCELqRIE NOTARIALNA W KMKOME,
ZMIANAS2UMOWYSPOT.KI

1.Czas, na jaki zostala utworzona sp6lka

2.Oznaczenie pisma innego niZ Monitor
Sqdowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogtoszefl spdlki

wrEKszA LrczBq uDzrALow

4,Czy statut przyznaje uprawnienla
osobiste okre6lonym akcjonariuszom lub
tytuly uczestnictwa w dochodach lub
ra:Stku spdlki nie wynikajqcych z akcji?

5.Czy obligatoriusze majq prawo do
udzlal6w w zvsku?

Rubryka 6 - Sposdb powstania spolki

Rubryka 7 - Dane wsp6lnikdw
l.Nazwisko / Nazwa lub firma

4,Numer KRS

475 UpzlAt_ow o tAczNEJ WARTOSCI 47.5OO,OO Z+-

6.Czy wsp6lnik posiada calo66

udzia16w sp6lki?

B - Kapitat spdlki
1,Wysoko56 kapitalu zakladowego

o wniesieniu aDortu
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Rubryka i0 - Nie dotyczy

Dzial2

Dzial 3

l.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania Dodmiotu

DO SKTADANIA OSWNOCZTI(I WOU W IMIENIU SP6rru UPMWNIONY JEST KAZDY CZI.ONEK
ZARZADU SAMODZTELNTE,

Dane os6b wchodzqcych w sklad organu
l,Nazwisko / Nazwa lub Firma

5. Funkcja w organie reprezentujqcym

6,Czy osoba wchodzqca w sklad
zarzqdu zostala zawieszona w

7.Data do jakiej zostala zawieszona

Rubryka 1 - Przedmiot dzialalno6ci

?,01, z, DZIATALNOSi ZWIAZANA Z OPROGMMOWANIEM

62' 02, Z, DZI^TALNOSC ZWIAZANA Z DOMDZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

RZADZANIEM U RZADZENIAMI IN FORMATYCZNYMI

62109, Z, POZOSTAT.A DZIAIALNOSd USI.UGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
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INFORMATYCZNYCH I KOM PUTEROWYCH

5 63, T1,7, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZADZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSNNG)
I PODOBNA DZIAI.ALNOSd

63, !2, Z, DZIATALNOSC PORTAU INTERNETOWYCH

7 631 99' ZI POZOSTATA DZIAT.ALNOSE USLUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

B 771 lTIZI VVYNAJEM I DZIEMAWA SAMOCHOD6W OSOBOWYCH I FURGONETEK

9 77, t2t z, WYNAIEM I DZIEMAWA PozosrALYcH PoJMDow sAMocHoDowYcH. z
wYr4czENrEM MOTOCYKLT

10 77 
' 

33t zt WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BIUROWYCH, wt-AcztJAc
KOMPUTERY

11 77,39,2, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAT.YCH MASZYN, URZADZEIi OMZ DdBR
MATE RTALNYCH, aDZIE I N DZI El NI ES KI-ASYFIKOWA N F

t2 771 40' ZI DZIERZAWA WT.ASNOSCI INTELEKTUALNU I PODOBNYCH PRODUKTdW, Z
\ fytAczENrEM pMC CHRONTONYCH PMWEM AUTORSKTM

13 BO,20, Z, DZIATALNOSd OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSI.UGI SYSTEMOW BEZPIECZEIiISTWA

t4 951 LIIZ' NAPMWA I KONSERWACJA KOMPUTERdW I URZADZE(I PERYFERYJNYCH

LJ 95, I2I ZI NAPMWA I KONSERWACJA SPMFru (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

IO 33, t7 , Zt NAPMWA I KONSERWACJA POZOSTAT EGO SpMFru TMNSPORTOWEGO

t7 331 L9I Z' NAPMWA I KONSERWACJA POZOSTAT.EGO SPRZFru I WYPOSAzENIA

18 +51 3tI ZI SPMEDAZ HURTOWA CZESCI I AKCESORI6W DO POJMDdW SAMOCHODOV1IYCH, Z
ul/YtACzENIEM MOTOCYKLI

19 451 32' ZI SPRZEDAZ DETALICZNA CZESCI I AKCESORIoW DO POJMDOW SAMOCHODOWYCH,
Z WYTACZENIEM MOTOCYKLI

20 45t 40, z, SPMEDM HURTOWA I DEIALICZNA MoTocYKLI, IcH NAPMWA I KONSERWACIA
oMZ SPMEDAZ HURTOWA I DETALTCZNA CZESCT I AKCESORTOW DO NrCH

2I 46,5T,2, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTERoW, URZADZEIiI PERYFERYJNYCH I
OPROGRAMOWANIA

22 46t 52t zt SPRZEDAZ HURTOWA SPRZET ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
oMZ CZESCT DO NrEGO

23 46,90, Z, SPMEDM HURTOWA NIEWYSPEC]ALIZOWANA

24 47t 4!,2, SPMEDAZ DETALICZNA KOMPUTEROW, URZADZEil pERyFERyJNyCH I
OPROGMMOWANIA PROWADZONA W WYSPEC]ALIZOWANYCH SKLEPACH

z) 47 | 42t z, SPMEDAZ DETALICZNA sPME-ru TELEKOMUNIKACYJNEGo PROWADZONA w
W/SPECIALIZOWANYCH SKLEPACH

26 47 | 43, z' SPMEDAZ DETALICZNA sPMFru AUDIOWIZUALNEGO PRowADZoNA Vv

WYSPECJAUZOWANYCH SKLEPACH

27 6!I !O' Z' DZIAT.ALNOSC W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PMEWODOWEJ

28 6!,20, Z, DZIAI.ALNOSd W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEI, Z
WYT.ACZENIEM TELEKOMUNIKAC]I SATELITARNEJ

29 6!,30, Z, DZIATALNOSi W ZAKRESIE TELEKOMUNIKAC]I SATELITARNE]

30 6L,90I Z' DZIAT.ALNOSE W ZAKRESIE POZOSTAT.U TELEKOMUNIKACJI

5l 26t !!,4 PRODUKCJA ELEMENTOW ELEKTRONICZNYCH

5Z 26t t2, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODOW

26,20,2, PRODUKCJA KOMPUTERdW I URZADZEN PERYFERYJNYCH

34 26, 30 | Z, PRODUKCJA SpRZrru (TELE)KOMUNIKACYJ N EGO

35 261 40' Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZEru POWSZECHNEGO UZYTKU

JO 26,5!, Z, PRODUKCJA INSTRUMENT6W I PRZYRZAD6W POIUIAROWYCH, KONTROLNYCH I
NAWIGACYJNYCH



Idengrfikator wydruku: Rp/253803/11/20160917082926
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0w, PRADNIC I TMNSFORMATOR6W

27' 32, z, PRoDUKCIA PozosrAt YcH ELEKTRoNIczNycH I ELEKTRyczNycH oor*;6-MBLI

27, 33, Z, PRODUKCJA SPMEru INSTAI.ACYJNEGO

G DZIE I N DZIEJ N I ESKI.ASYFI KOM_A

OWYCH WYROBdW GOTOWYCH

33, n,z, NAPMWA I KONSERWACJA MASZYN

RONICZNYCH I OPryCZNYCH

DZENI ELEKTRYCZNYCH

IN DZIEJ NIESKLASYFIKOWANIA

4TI20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZMMANE ZE MNOSZENIEM BUDYNK6W MIESZKALNYCH INIEMIESZKALNYCH

43' 99' zt PozosrAt'E sPEcJAusrYczNE RoBory BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

42' 21' z' RoBorY zwIAzANE z BUDowA RURocIAGow pRZEsytowycH I sIEcI
ROZDZIELCZYCH

!, 27, Z, WyKoNywANIE TNSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

43t 22' z, *YK.NYWANIE IN.TALECJI woDNO-KANALIZA.'JNycH, cIEpLNycH, ooa*
KLIMATTZACYJNYCH

43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAT.YCH INSTAI-ACJI BUDOWLANYCH

431 321 ZI ZAKTTDANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

33, Z, POSADZKARSTWO; TApETOWANIE I OBLTCOWYWANIT 6Cmru

43t 34t Zt MALOWANIE I SZKLENIE

DOWLANYCH WVXOt tCzrrurowycH
46, 73, Z, OZNTAITOSi AGENTOW zuMUJACYCH SIE SPMEDAZA DREWNA , ,O''=A*'*
BUDOWLANYCH

46, 14, z, ozrRtnlruoSd acerur6w zuMUiACycH SIE SPMEDAZA MASZYN, U*rr*rpRzEMysr.owycH, srATKdw t snvolor6w
46, ts,4 oznrnlruosc ncenr6w zuMUJAcycH srE spMEDAzA ,ruu, o***r,oi

IrycH wyaoe6w M ETALowycH

KUI.OW UZYTKU DOMOWEGO

46, 44, Z, SPRZEDAZ HURTOWA WVROE6W PORCELANOWYCH, CEMMICZ*",,IA*G
omz Snoor6w czyszczAcycH

ow r spMFru o6wte-nerurowrco

cn anryrurdw uzyTKU DoMowEGo
46t 73' z' SPMEDAZ HURTOWA DREWNA, MATERIAIow BUDowLANycH , *rorozil'
SANITARNEGO

46, 48, z, spRZEoA2 HURTowA zEcnnx6w, zEGARow I BIZUTERII

46,74,2, SPMEDAZ HURTOWA WYROBOW METALOWYCH OMZ SPMrru , OOOO;O*U*=
IftosAzENIA HYDMULTCZNEGO r cRZEINEGO

46,7s, z, spMEDAz HURTowA wynoadw cHEMIczNycH

46, 7o, z, SeRZEDAZ HURTowA pozosrAtycH p6rpnoourrdw

47 I 531 Z' SPMEDAZ DETALICZNA OYWAN6W, CHOOTIKOW I INNYCH ,O***
PODI.OGOWYCH OMZ PO rNYE ScIrru IIVCTI PROWADZO NA W VI|TSPECJALIZOWANYCH

SWIETLENIOWEGO I POZOSTAT.YCH

WYSPEC]AUZOWANYCH SKLEPACH
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72 +7, 54, 4 SPMEDAZ DETAUCZNA ELEKTRYCZN EGo sPRzFru cosPoDARsTWA Do MoWEGo
)ROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

73 47, 63, Z, SPRZEDAZ DETAUCZNA NAGMN DZWIEKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH
PROWADZONA W WYSPEC]ALIZOWANYCH SKLEPACH

74 47, 52, Z, SPRZEDAZ DEIALICZNA DROBNYCH WYROBdW METALOWYCH, FARB I SZKLA

52,24. C, PMETADUNEK TOWARdW W POZOSTALYCH PUNKIACH PRZET.ADUNKOWYCH
75

76 52, TO, N MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH

77 52, t1t B, MAGAZYNOWANIE I PMECHOVUA,VANIE POZOSTALYCH TOWAR6W

78 52t 29t C, DZIATALNOSC POZOSTALYCH AGENCII TMNSPORTOWYCH

79 7 4, 90, Z, POZOSTATA DZIATALNOSC PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH NICZNA, GDZIE
INDZIE] NIESKLASYFIKOWANA

an &,991Z' POZOSTAIA FINANSOWA DZIAT-ALNOSC USI.UGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYT.ACZENIEM UBEZPIECZEf(I I FUN DUSZ6W EM ERYTALNYCH

81 56, T9, Z, POZOSTATA DZIATALNOSC WSPOMAGAJACA USI.UGI FINANSOWE, Z WYLqCZENIEI\4
JBEZPIECZE(I I FUNDUSZOW EMERYTALNYCH

82 4T, 70, Z, REAUZACJA PROJEKT6W BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNK6W

B3 42, LL, ZI ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA DR6G I AUTOSTMD

84 ZYNOWYCH I KOLET PODZIEMNU

85

B6 421 221 Z' ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA TINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I
ELEKTROEN ERGETYCZNYCh

87 42,91, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTdW INZYNIERII WODNEI

BB 42,991Z' ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA POZOSTAT.YCH OBIEKT6W INZYNIERII I4DOWEJ I
WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

B9 68,20, Z, WYNA]EM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WI.ASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI

90 77,32, Z, WYNAJEM I DZIEMAWA MASZYN I URZADZEiiI BUDOWLANYCH

91 60,20, Z, NADAWANIE PROGMMdW TELEWIZYJNYCH OGOLNODOSTEPNYCH I
ABONAMENTOWYCH

92 sgt rt, z, WYDAWANIE KSIAZEK

58t 12, z' II|YDAWANIE wYKMow oMz tlsr (NP, ADREsowYcH, TELEFoNIczNycH)

94 58t t3, zt WYDAWANIE GAZET

95 58, T4,2, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTALYCH PERIODYKOW

96 58, 19, Z, pozosTAtA DZIAT ALNOSC WYDAWNTCZA

97 58,2L, ZI DZIATALNOSC WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

Yd 58 I 29 1 Z' DZIAT.ALNOSC WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAT.EGO OPROGMMOWANIA

>J 59,20, Z, DZrAt_AtNose W ZAKRESIE NAGRAT(I DZWIEKOWYCH I MUZYCZNYCH

100 60I IOI ZI NADAWANIE PROGMMoW MDIOFONICZNYCH

101 72t 1'!t zt BADANIA NAUKOWE I PMCE RozWoJoWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

r02 72t 19,4 BADANIA NAUKOWE I PMCE RozWoJoWE w DZIEDZINIE PozosrAtycH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECH NICZNYCH

103 73t20,2, BADANIE RyNKU I OPINII PUBLICZNU

104 73, 17, Zt DZIATALNOSC AGENCII REK|-AMOWYCH

tu) 73, !2, A, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY CZASU I MIE]SCA NA CELE REKLAMOWE W MDIO I
TELEWIZJI

106 73, 12, q PosREDNIcrwo W SPMEDAZY MIElscA NA CELE REKLAMoWE w MEDIACH
DRUKOWANYCH
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Strona

WSPMEDAZY''",.Uffi
NFt-)

73,12, Dt POSREDNICMO w SPME
MEDIACH

ll;i,? j;rir#rrrosc ocnRoru rARsKA, z wvffi
ao, go, z, ozmutruoSi oETEKTywISTyczNA

71, 11, z, oztAtALNoSc w zAKRrlr, o*an***,
l;lr;,1;iir^* 

llo6c w ZAKREsTE rNzyNrERrr r zffi

32, B, ZASADNICZE SZKOTY zAWoDowE

85, 5t, zt POZASZKOLNE FoRMY EDU
REKREACYJNYCH

az, rr, L, puzosrArA or,11l1gie wspoMAGAJAcA o*o*ooz**E*ililGGOSpoDARCZE,, .DZIE INpzIU rr.r**rrrr*o*oi,o
46, 62, z, spRzEoAZ HURToWA oBRABIAREK

46,63,2, S'MEDAZ HURTO*A MASZ'N **o^ar@
BupowNrcrwrE omz rNaNrERrr r4oo*., i*oo,un

46, 65, Z/ SPRZEDAZ HURTOWA rrr,r urr*o*an

461 67t Zt SPMEDM HURTOWA MAszYN I
WYPOSAZENIA

64,97, Z, LEASING FINANSOWY
_

NAUZY TECHNICZNE
86, to, z, DzrAreLruoSc szpITALI

l.Wzmianka o zlo2eniu
rocznego sprawozdania
flnansowego

Rubryka 2 - Wzmianki o zlozonych dokumentacn

01,01.2006-31. 12.2006

01.01.2007 - 31.12,2007

01,01,2008 - 31,12,2008

01.01,2009 - 31.12,2009
11.07,2011

01,01.2010-31, t2.2oIO

01.01,2011 31,12,2011

01,01.2012 DO 31,12.20t2
21.07.2016

oD 01.01,2013 DO 31,12.2013
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J 21,07,2016

3.Wzmianka o zlo2eniu uchwary
ruo postanowienla o
zafwierdzeniu sprawozdania
flnansowego

21.07,2016

I x****

2

J

4

5 x**)t<*

7

8

9 +**)*,*

*****0

4.Wzmianka o z{o2eniu
sprawozdanla z dzialalno6ci
podmiotu

I

Z

4

5

6

7

B x****

10

Strona B 10

Rubryka 3 - Sprawozdania

tutowej

Rubryka 5 - lnformacja o dniu

Dzial 4
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2.Opis sposobu polqczenia, podzialu lub
przeksztalcenia

Strona 9 z

Dzial5

Dziat 6

UCHWATA NADZ\ArYCzuN EGO ZGROMADZENIA WSP6LNIK6W SP6I.KI,,;;,,,06,*,,
::l:1)::r".*:?i.r_y]:rltLNgscl4z srEDzrBA w KMKowrE z DNrA 11.02.2016 R, wSPMWIE PODZIAIU ELTE GPS SPOI.KI Z OGMNICZONA ODPOWIEDZTNIruOSCT4 POPMEZ
PRZENIESIENIE CZqSCT 

'IT4'KU 
SPOI.KI DZIELONEJ NA RZECZ SPO'.KI ,*,.,,,q.-,

TJ. SPOT.KI SIENNA APARTAMENry SP6I.KI Z Oi**i*O'q ODPOWIEDZIALNOSCIA ZSTEDZTBA w KMK.*IE, srosowNrE Do posrANowlEil ART, ,rns, ,*'. o *.i*,(PODZIAI. PMEZ WYDZIELENIE) PODZIAI. NASTEPUJE POPRZEZ ERZCTTTSTEruTC CZqSCI

1,t 1::Tt1. : 
r^"^T..?all 

19 
* 
" 

* posrAcr zo ncnu zown ru u cz qS cr r*ri o o E ro *rr*o

Rubryka3-Informacjeoodda|eniuwnioskuoog|oszenieupadlo5cinapodstawi.un.,ffi
Prawo upadlo6ciowe albo o zabezpieczeniu majqtku dluznika w postgpowaniu w przedmiocie ogloszenia upadro6ci albow postqpowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnvm umo,.'pnir r nncranarrrrnia e^^!-,.r.!..-.-- - !

- H,N

Rubryka 2 - Informacje o rozwiqzaniu rub uniewaznieniu

ziale lub przeksztalceniu

wyozrelrrure czqScr Na:Arru sp6txr w wyNrKU poDzrAr.u

NA spor.KE eMEJMUTACA w zAMTAN zA uDZrAr.y *.ooi.u *liirrrq:;;ffii;
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UDZIALY ZOSTA]A PRZYZNANE WSP6LNIKOM SPOI.KI DZIELONE], TJ, PAWI.OWI N;SAL
OMZ KATARZYNIE NOSAL,

fliflil:'$;lflcenia 
arbo dane podmiot6w

l.Nazwa lub firma SIENNA APARTAMENTY SPOI.KA Z OGMNICZONA ODPOWIEDZTAIruO$CTE

2,Nazwa rejestru, w kt6rym podmiot

Dane podmiotdw, kt6rych majEtek w calo6ci

Rubryka 6 - Informacja o postgpowaniu

rukturyzacyjnych lub o

gospodarczej

! data sporzEdzenia wydruku 17,Og,2016

u: https://ems.ms,gov.pl
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CENTRALNA TNFORMACIA KRAIOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRATOWY REJESTR SADOWY

Stan na dziefi 16.09.20t6 godz.15;20:29

Numer KRSr 0000205744

I nformacja od powia daj qca odpi sowi a ktual nemu

z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

pobrana na podstawie art. 4 ust, 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sqdowym (Dz. U. z2OO7 r. Nr 168, po2.1186, zp6in.zm.)

Dzial L

Rubryka 3 - Oddziaty

Brak wpis6w

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym 24.05.2004

Ostatni wpis Numer wpisu L4 Data dokonania wpisu 29.07.20t6

Sygnatura akt GD.Vrr NS-REJ. KRS/16933/16/s27

Sznaczenie sqdu SAD REJONOWy cOntitsr-pOtruOC W GoAlilSKu, VU WYDZIAT- GOSPODAR6ZY KRAIoWEGo

RUESTRU SADOWEGO

Rubrykal-Danepodmiotu

l,Oznaczenie formy prawnej SPOI.KA Z OGMNICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2,Numer REGON/NIP REGON: 008290859, NIP: 5840358083

3,Firma, pod kt6rq spolka dziata PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USI-UGOWE "OMEGA,' SPOLKA Z OGMNICZONA

ODPOWIEDZIALN06CIA

4,Dane o wczeSniejszej rejestraQi RHB 3327 SAD RUONOWY W GDAIiISKU XII WYDZIAI. GOSPODARCZY-RUESTROWY

5,Czy pzedsiqbiorca prowadzi dzialalno66

gospodarczq z innymi podmiotami na

podstawie umowy sp6lki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizaQi'

po2ytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

l,Siedziba kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAI(5K, gmina M, GDA(ISK, miejsc. GDAIISK

2.Adres ul, PIASTOWSKA, nr 63 A, lok. ---, miejsc, GDAlitSK, kod 80-363, poczta GDANSK, kraj POLSKA

3,Adres poczty elektronicznej OMEGA@OMEGA.GDA,PL

4,Adres strony internetowej HTTP ://WWW.OMEGA,GDA, PL
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l,Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spdlki

AKT NOTARIALNY Z DN. 25.08.1989R, W PAIiSTWOWYM BIUME NOTARIALNYM W;;\^/IE
:rr^r,^T:l*1t]:Tl. y:.*yu, cHoRUBsKTM REpERroRruM A !443 / lsfjsAKT NOTARIALNY Z DN. 26.11.2003R. W MNCEI.ARII NOTARIALNU IZABELI FAL W GDANSKUPRZY UL'KRZYWOUSTEGO 35. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM JOANNA JANKOWSKA-SIWEK,

PAR,5 UST.1 UMOWY SPOI.KI

l,Czas, na jaki zostala utworzona spolka

2,Oznaczenie pisma innego nii Monitor
Sqdowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogloszefi so6lki

WIEKSZA LICZBE UDZIAI.6W
4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste okre6lonym akcjonariuszom lub
tytuly uczestnictwa w dochodach lub
majEU<u spolki nie wynikajqcych z akcji?

5,Czy obligatoriusze majq prawo oo
udzia16w w zvsku?

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

34 UpZrAr.y o tAczNEJ WARTOSCT 17,000,00 zr.oTycH

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

5.Posiadane paez wsp6lnika udzialy 33 UpZrAr.y o r4czNEt WARTOSCT 16,s00,00 zLolycil

l,Nazwisko / Nazwa lub firma

5.Posiadane przez wsp6lnika udzialy 33 UDZIAIY o r.AczNEl WARTOSCT 16,500,00 zr.oTych
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Rubrykag-Niedotyczy

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Dzial2

1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
l,Nazwa organu uprawnionego oo
reprezentowania podmiotu

I poDprsuJE w rMrENru ,rO*.

l.Nazwisko / Nazwa lub Flrma

5, Funkcja w organie reprezentujqrym

6,Czy osoba wchodzqca w sklad
zarzEdu zostala zawieszona w
czynnoSciach?

7.Data do jakiej zostala zawieszona

Erb'yt a 2 - Organ nadzoru
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Dzial 3

2, Przedmiot pozostalej dzia{alno6ci
paedsigblorcy

Rubryka 1 - przedmiot dzialalno6ci
1. Przedmlot przewa2ajqcej dzialalno$ci

28,5,, OBROBKA METALI I NAKTTDANIE POWI.OKtlnffi
ELEMENT6W METALOWYCH

EK I NAMEDZI MECHANICZNYCH

29' 56' A' PRoDUKCJA PozosrAlycH MAszyN spEcJALNEGo pRzEZNAczENro, a;;r*r--DZIAI-ALNOSCI UST.UGOWEJ

29, 56, B, DZIATALNOSC UST.UGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPMWY 
' 
*O;'*ilPOZOSTAT.YCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

3L' 20' A' PRODUKCJA APAMTURY RozDzrELczEJ I srERowNIczEJ ENERGIL,'**Er,z WYJATKIEM DZIATALNOSCI USTUGOWEJ

31, 20, B, DZLAIALNoSC ust ucowA w ZAKRESIE INSTALoWANIA,
ELEKTRYCZNE] APAMTURY RO ZDZIELCZil I STERO'NICZU
37,62, B, DZIAT.ALNOSC USI.UGOWA W ZAKRESIE INSIALOWANIA, NAPMWY 

' 
*****SPMFru ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEI NIE 

'KLASYFIKOWANA32,201B, DZIAI.ALNOSC USI.UGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPMWY 
' 
****ilNADA]NIKOW TELEWIZYJNYCH I MDIOWYCH

3213OI B, OZTEIEIruOSC UST.UGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPMWY 
' 
*O'U**O*

:i::::]gl*^EGo sp*rru MDrowo_ rELEWrzyrNEGo oMz sp*E_ru Do opERowANrADZWIEKIEM I OBRAZEM

33' 20t A' 
'R.DUKCJA 

trusr5u1'rer'rr6w I pRzyRzADOW poMrAROWyan, *onr*o**ilBADAW.ZY.H, NAWIGA.YJNY.H I INNEG. 
'R'EZNA..ENIA, 

z *'JATKIEN oztRu*tosctUSLUGOWU

T3#^ffi:":'ffJ+ffi I_,.'i; lff ffiH'J', 
-'*^*

-

IA PROCESAMI PMEMYST.OWYMI

YCH SYGNALIZACYJNYCH

45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAT,YCH INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH

5t, tB,4 0znrelruosc ecrut6w spEclALrZUJACycH sIE W sp*zEDA'y o**rsr*ilIOWARU 
'US 

OTRE6LOI'IEJ GRUPY TOWEROW, OOZiC,,OZr., NIE SKLASYFIKOWANA
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5T, T9, Z, DZIATALNOSC AGENTOW ZAJMUJA
RODZAJU

51, 61, Z, SPMEDAZ HURTOWA OBMBIAREK

!1, 64, z, SPRZEpAZ HURToWA MAszyN r uMADZErt BruRowycH
1, 70, A, pozosTAtA 

spRzEDAZ HURTOWA wyspeonuzowerua

-

NIE WYSPEC]ALIZOWANA

5TI 65, ZI SPMEDAZ HURTOWA POZOSTAT.YCH MASZYN T UNZ4OZCI' DLA PMEM;ilHANDLU I TMNSPORTU WODNEGO

52, 48, A, SPMEDAZ DETALICZNA MEBLI, WYPOSA
SPRZEIU TELEKOMUNIKACYJN EGO

521 48, B, SPRZEDM DETALICZNA SPRZFru O
PRECYZYJNEGO

&I20, BI TELEFONIA RUCHOMA

641 20, C, TMNSMISJA DANYCH I TELEINFORMAryKA

& I 20, D, MDIOKOMUNIKAOA

q, 20, G, POZOSTAT.E USI.UGI TELEKOMUNIKACYJNE

zr, 33, z, WYNAJEM MAszyN I unz4oze( BIURowycH
71, 34, z, WYNAJEM pozosTAtycH 

MASZYN t unzAOZetit
72t I1t z, DOMDZTWO W ZAKRESTE SPRZFru KOMPUTEROWEGO

72, 20, z, DzlAtALNoSi w zAKnEsIE opRoGMMowANIA

72,30, Z, PRZEI\NARZANIE DANYCH

72, q0, z, oztAtALNoSf zwrAzANA zBMAMtDANych

73t 70t Ht PM.E BADAWczo-RozwoJowE w D'IEDZTNIE pozosrAtycH 
NAUKPRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEI

74,3q 4 BADANTA I ANALTZY TECHNICZNE

l,Wzmianka o zlo2eniu
rocznego sprawozdania
finansowego

Rubryka 2 - Wzmianki o zlozonych dokumentach

01,01,2004R. - 31.12,2004R,

01,01.2005 R, - 31,12.2005 R,

1.01.2006 R, DO 31,12,2006 R,

oD 01,01.2007 DO 31.t2.2007

01,01,2008 R, DO 31,12,2008 R,

0r, 01, 2009-31. !2.2oog
31,03,2011 op 01.01,2010 R, DO 31,12.2010 R,

01.91,2011 R, DO 31.12.2011 R,

01.01,2012 - 3r,t2.2012

oD 01,01,2013 DO 31.12.2013
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Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosk
Prawo upadlo5ciowe albo o zabezpieczeniu maiatku dlu2nika w n^crannrrrrnir..., ^---r*-! 

upadlosci arboupadlo6c

acyJnego

Rubryka 4 - Umoaenie prowadzonej przeciwxo

egzekucyjnych

Dzial 5

nieniu sp6lki

Rubryka 4 - Informacja o polqczeniu,
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11 13.07.201s

01,01.200s R. - 31,12.2005 R.

oD 01,01,2007 DO 31.12,2007

01,01,2009-31, I2.2oOg

)t.0t.2012 - 31.t2.20!2

)D 01.01.2013 DO 31 1? ?ni"

t2 14.07.20t6
3,Wzmianka o zlo2eniu uchwafy
lub postanowienia o
zahvierdzeniu sprawozdania
finansowego

I *****

z *****

r****

+ *****

)t<****

*:f ***

*+***

0

1

01,01,2006 R, DO 31.12.2006 R,

oD 01,01,2007 DO 31.12.2007

01,01,2009-31, t2.zoog

OD 01-nl ?nln D n^ ?r {1.^r'

2

1

2 *****

+**r(t(

4

5 *****

6 **r<**

7

I
cD 01,01.2011 R, DO 31,12,2011 R.

-

11,01,2012 - 3!.12,20!2

-

)D 01,01.2013 DO 31,12.2013

-

)D 01.01,2014 DO 31.12.2014

-

)D 01.01,2015 DO 31,12,201s

9

10

11 *****

12

3 - Sprawozdania grupy

Rubryka 4 - przedmiot dzialalno5ci

Rubryka 5 - informacja o dniu
1.Dziefi koriczqcy pierwszy rok obrotowy,
za kt6ry nale|ry zloiryt sprawozdanie
finansowe

Dzial 4
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B - Informacja o zawieszeniu dzialalnoSci

sporzgdzenia wydruku 16,09,2016

ps://ems,ms.gov,pl
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Gdansk. dnia 73 maia 7O'14 r

F.P.U- Onrega Ep. z o-o

Ul, Piastowsl<a 63a

80-363 Gdafisk

Elte GPSsp, z o,o.

ul, l\4edvcana 13

30-588 Krak6w

OFEftTA

W nawiqzaniu do Pafstwa informacji o otrzymaniu ostatecznego SIWZ dotycz-qcego doposazenia w svstem
wagowy isvstem RFID pojazdow do zbi6rki odpad6w w MPO v; warszavvie, z termirlerfl zlo2enia ofertv rv
poniedzialek 26.05.2A14, ipro(by o przedstarrvienie do piatkLr, do clnia 23.05.2014 rvarunl<ow na
umo2liwienie irrtegracji z systemem XTrack zamontowanym na pojazdach MPO Warszavu zgodnie z

aktualnym SlVv'Z oraz telrninami w nirn ol<redlonymi, riiniejszym przedstawiamy ofertg zawarcia urnowy o
przygotowanie interfejs6w elektrycznych wraz z dokumeniacjq oraz str,vorzenie i przel<azanie pl'otokot6vr
kclr-nurrikacyjnych pozwalajqcych na integracjq z systenrem XTrack zamontowanynr na pojazdaq;fr MFO
Wa rszarrua.

Pr o pcln uje my n astqpu jqce lstotn e posta nowierr ia u rn owy:

l-. Przedmiotem umowy bqdzie przygotowanie interfejsdw elektrycznych \trat z dokumelntacj 4 oraz
stworzenie i przekazanie pfotokoldw komurrikacyjnych pozwalajgcych na integracjg I systemem XTrack
zamontowanym na poiazdach MPO Wf,rszawa, w zakresie w ktorytr doposezenie w svstEnr wagorvy i

systenr RFID pojazd6rr., do zbidrki odpaddw w tylPO Warszawa" przez ELTE 6PS sp. z o-o. le2y rv gestii
OtvlEGA-

2. Omega zobowiqzuje siq do realizacji przedmiotu umo\^/y w cenie 30002i netto od kaidego pojazdu
objqtego postqpowaniem powiqkszonej o nale2ny podatek od towardr.nr i uslr"rg VAT, zgodnie z

obowiqzujqcymi w tej tnaterii przepisanli, przy czym zaplata ceny nastqpi w rrastqpulqcv spos6b:

- z uwagi na fakt, 2e zal<res prac jest na tyle du2y, ie przy obecnycli terrninach wymaga pilnego
podjecia decyzji o ewentualnej akceptacji oferty i poniesienia kosztdv'; z pk1,. 2 jeszcze przed
rozstrzyEniqcierrl przetargu - 70% kwoty ptatne przed rozpoczqciem prac (bezzwrotne, plalne
niezateznie od wynikow przetargu z mo2liwoiciq odvvotania dalszych prac vJ przypadl<u
n iekorzystn ego rozstrzygniqcia);

- 20% kwoty przed przekazaniem dokumentacji;

- 7O% kwoty w ciqgu 7 dni od uruchomienia irrtegracji na pojazdach reaiizowanych w danynr etapie.

3. Omega wykona przedmiot umowy w nastqpujqcych ternrinach:

przyeotowane interfe.jsy elektryczne wraz z dol<cimentacjq nie p6zniej niz w terminie 8 dni przed
terminenr wykonania systemu (etap l);

przekazanie protokof6v'r komunikacyjnvch pozwalajqcych na integracjq z systelnem XTrack
zamontowanym na pojazdach MPO Warszawa na wskazanych przez MPO poja:dach nie po2niej
rriz rr,r terminie 3 dni przed wyrnaganym terminenr odbioru etapu !,

:=.:..:ff 
-_,-?. -rr:q:t?1r3-+L :r!tsr.i9i r{s}:.! ix}_rFGx,E-, *ffi
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- przekazanie protokotow konrunikacyjnych pozwalajqcych na integracjQ z systelxem XTrack
.zamontowarrym na pojazdach MPO \y'Jarszawa na wskazanych pzez MPO pojazdach nie pozniej

nD w terminie 3 tygodni przed wymaganym termirrem odbioru etapu ll w pozostalych pojazdach:

przv cz1m Omega nie jest zobowi4zana do dochowania pornry2szych termindw w przypadku zwioki w

zapla ci e j a klej lco lwi e k cz 96ci wy n a g rod zen ia,

OMEGA zobowiqzuje sig do dochowanla wszellcich starari, aby wykona6 przedmiot Lltnowy w spos6b

naleiyty e zachowaniem nalezytej starannodci itermin6w. W przypadku rriewykonania lul:

nienale2ytego wylconania przedrniotu umowy Omega zobowiqzuje sig do zaplaty kar umownycli w

wysokofci kar naio2onych na ELTE GPS sp. z o.o., nie wyZszych jednak niZ suma zaplaconych pfzez ELTE

GPS sp. z o.o. l<wot wynikajacych z faktur z tvtutu wykonania przedmiotu umowy.

Kazda ze Stron zobowiazuje siq do zachowania w poufnosci faktu zawarcia, treSci i wykonania Umowv,

jak r6wniei wszelkich informacji dotyczacych dzialalnodci drugiej strony pozyskanych podczas

wykonania Przedmiotu Umowy i negocjacji treici Umowy, zgodnie z zawarta pomiqdzy'stronami

urrlowE o zachowaniu poufno6ci.

Omega bqdzie oczekiwafa odpowiedzi na przedstawionE oferte do dnia 26 maia 2Ot4 r- do godziny 12:00

Z powaianiem

Jacek Frydrychowicz
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