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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29620-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Toruń: Różny sprzęt komputerowy
2012/S 19-029620
Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki
Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, attn: p.Wojciech Alfut oraz p. Maciej Ekwiński,
POLSKA-87-100Toruń. Tel. +48 566237070. E-mail: wgk@um.torun.pl. Fax +48 566237074.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.12.2011, 2011/S 249-405913)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30236000, 48800000, 48611000, 48516000, 48813000, 48813100
Różny sprzęt komputerowy.
Systemy i serwery informacyjne.
Pakiety oprogramowania dla baz danych.
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
3.3. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykazania, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóchzamówień, których przedmiotem
było dostarczenie i wdrożenie kompletnego systemu dynamicznej informacjipasażerskiej w czasie rzeczywistym o
charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, z czego przynajmniejjedna z nich obejmowała minimum 30 sztuk
tablic przystankowych oraz przynajmniej jedna z nich musiała byćrealizacją dostawy tablic z wykorzystaniem sterowania
tablicą cyfrowym sygnałem DVI lub HDMI, przy czymobie te cechy może także spełniać jedna z dostaw - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą
spełniać łącznie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1.2.2012 - 12:00 1.2.2012
(12:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 1.2.2012.
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykazania,, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem
było dostarczenie i wdrożenie kompletnego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym o
charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, z czego przynajmniej jedna z nich obejmowała minimum 20 sztuk
tablic przystankowych oraz przynajmniej jedna z nich musiała być realizacją dostawy tablic z wykorzystaniem sterowania
tablicą cyfrowym sygnałem DVI lub HDMI, przy czym obie te cechy może także spełniać jedna z dostaw - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.2.2012 (12:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 15.2.2012.
Inne dodatkowe informacje
4.3.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
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a) zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
b) osiągnęli za okres ostatnich 2 pełnych lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten
okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset
tysięcy złotych),
c) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych).”
Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów – pkt 6.8.,6.9 i 6.9.a.
4.3.6. Wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentów – pkt 6.1.6.2. i 6.9 – 6.12.
4.3.7. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego
warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty.
4.3.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do zrealizowania części zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału
w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych podmiotów oddania do
dyspozycji Wykonawcy osób na okres wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
6. Informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3).
6.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4)
6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6.4. Wykaz wykonanych usług i dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania wiedzy i doświadczenia, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, w zakresie wymaganym pkt 4.3.2. i 4.3.3, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
(załącznik nr 5 i 6), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane prawidłowo
np. referencje, protokoły odbioru końcowego, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane.
6.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w pkt 4.3.4. wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresem wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 7).
6.6. Parafowany wzór umowy (załącznik nr 8).
6.7. Oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia.
6.8. Opłacona polisę, a przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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6.9.a. Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, tj. za rok 2009 i 2010, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
6.10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega
z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.12. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.13. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.14. Dowód wniesienia wadium.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 – 6.9.a. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wadium zgodnie z pkt 7.
W przypadku dokumentów zawierających wartości w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy te wartości na PLN wg
średniego kursu NBP danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.
6.15. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
6.16. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4., polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przestawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 6.2., 6.3., 6.9.- 6.13.
6.17. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa:
a) w pkt 6.3., 6.10, 6.11., 6.13., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
b) w pkt 6.12. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.18. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.17., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
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złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
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