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Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 Zapytania Ofertowego należy złożyć w
terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie: Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana
III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej”, ul. Franciszka
Stefczyka 32b, 20-151 Lublin.
2. Godziny pracy określono w pkt. 19.6 niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt. 1 powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej
oferty dla danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę na tę część zamówienia.
5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Krupa, Robert Słowikowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu
handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy” w ramach projektu pn.
„Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski
Wschodniej”.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: lubaczowski Miejscowość: Basznia Dolna

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu
handlowego wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy” w ramach projektu pn.
„Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski
Wschodniej”.

Przedmiot zamówienia
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1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2
części, jak poniżej:
1.1. część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej wraz z zabudową
towarzyszącą oraz pawilonu handlowego”, obejmująca między innymi:
1) mobilną halę namiotowa z podłogą drewnianą o następujących parametrach:
− szerokość:20[m],
− długość:30[m],
− wysokość w okapie nie mniej niż 3,5m,
− spadek dachu:22[º],
− wysokość w kalenicy nie mniej niż 7,5[m],
− strefa obciążenia śniegiem: 120 [kg/m2],
− powierzchnia:600[m2],
− poszycie ścian bocznych: płyta warstwowa 60mm,
− poszycie dachu: materiał PCV, trudnopalny, gramatura 650 g/m2,
− podłoga wykonana z paneli na stelażu drewnianym oraz płycie OSB,
− dekorację okien (panele, japońskie) zgodnie z załącznikiem graﬁcznym, łącznie 57 paneli długi/
krótki,
− dekoracje okien tkanina szyny 50 mb, szyna KS dwutorowa, metalowa kompletna (uchwyty,
łączniki, agrafki) Firana (500cm) 10 szt marszczenie 1:2,
− zabudowa ściany z płyty zgodnie z załącznikiem (Ściana z płyty kartonowo-gipsowej składająca się
z 5 demontowanych modułów na konstrukcji drewnianej Dekoracja zgodnie z załącznikiem
graﬁcznym o łącznej powierzchni 70m),
− taras wokół hali 170m, drewniane zadaszenie tarasu moduł powtarzalny szt. 6, wykonanie przęsła
5x3 na konstrukcji drewnianej w formie obrazu wielkoformatowego w ramie drewnianej,
2) 14 klimatyzatorów do hali namiotowej (przewidzieć montaż i ponowny demontaż infrastruktury
zasilającej urządzenia),
3) kontenerową zabudowę zaplecza hali mobilnej o pow. ok. 140 m2,
4) pawilon handlowy o zabudowie kontenerowej o pow. ok. 78 m2 wraz z podłogą i instalacją
elektryczną oraz oświetleniową, który należy wyposażyć zabudową towarzyszącą:
− stół okrągły biały/ dąb – 2 szt.,
− regał szeroki jasny – 2 szt.,
− regał szeroki ciemny – 1 szt.,
− łącznik między regałami organizatory na listwach – 8 szt.,
− krzesła – 10 szt.,
− lampa wisząca – 8 szt.,
− komoda wąska – 1 szt.,
− płyty dekoracyjne - 27,5 m2,
− witryna stojąca na torty – obrotowa – 1 szt.,
− witryna na wino – 1 szt.,
− witryna na napoje – 1 szt.
5) hale namiotowe i ich montaż muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13782 lub równoważnej,
6) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do
SIWZ.
1.2. część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż sceny, inteligentnego oświetlenia oraz systemu video i
audio wraz z agregatem prądotwórczym do hali namiotowej”, obejmująca między innymi:
1) scenę o konstrukcji aluminiowej o wym. 8m x 5m,
2) oświetlenie inteligentne, w tym:
− ruchoma głowa – 10 szt.,
− oświetlacz RGB LED PAR 64 – 12 szt.,
− listwa LED o długości 1m – 10 szt.,
− listwa LED o długości 0,5m – 8 szt.,
− efekt oświetleniowy – 2 szt.,
− uchwyt do urządzeń – 42 szt.,
− sterownik oświetlenia – 2 szt.,
− komputer sterujący – 1 szt.,
− okablowanie, złącza, skrzynie rozdzielcze - 1 kpl.
3) system video, w tym:
− rzutnik video – 1 szt.,
− ekran elektryczny z pilotem – 1 szt.,
4) system audio, w tym:
− kolumna niskotonowa – 4 szt.,
− kolumna średnio/wysokotonowa – 4 szt.,
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− konsoleta mikser audio – 1 szt.,
− mikrofon bezprzewodowy riderowy – 2 szt.,
− mikrofon przewodowy wokalowy – 3 szt.,
− statyw mikrofonowy – 5 szt.,
− statyw mikrofonowy – 5 szt.,
− okablowanie przewody i złącza 1 kpl.
5) agregat prądotwórczy – 1 szt.,
6) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do
SIWZ.
2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:
2.1. załączniku Nr 1a do SIWZ (część 1 zamówienia – hala, zabudowa, pawilon) ,
2.2. załączniku Nr 1b do SIWZ (część 2 zamówienia – scena, inteligentne oświetlenie oraz system
video i audio wraz z agregatem prądotwórczym do hali namiotowej),

Kod CPV
45223800-4

Nazwa kodu CPV
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Dodatkowe przedmioty zamówienia
31122000- 7 Jednostki prądotwórcze,
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe,
31527260-6 Systemy oświetleniowe,
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający,
30231200-9 Konsole,
32343000-9 Wzmacniacze,
32342412-3 Głośniki,
32341000-5 Mikrofony,
32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo,
38652100-1 Projektory,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie: części 1 i 2 zamówienia w terminie
do dnia 31.03.2018 r.

Załączniki
Zapytanie ofertowe - ZO/MK/1/2017/POPW - 15.09.2017 r.
Załączniki 1-6 do Zapytania Ofertowego - ZO/MK/1/2017/POPW

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
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Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu, a mianowicie posiadają odpowiednie doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:
a) w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej 3 (trzy) dostawy o charakterze i złożoności
porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie dostawy/ wynajmu wraz z kompletnym
montażem konstrukcji hali namiotowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 każde zamówienie.
b) w zakresie części 2 zamówienia: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Dodatkowe warunki
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:
1.1. w zakresie części 1 zamówienia wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł).
1.2. w zakresie części 2 zamówienia wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy zł).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Alior Bank o/Rzeszów, Marcin Krupa Wietlin III 43, 37-543 Laszki
nr rachunku: 36249000050000453026332703 z adnotacją „Wadium–Zapytanie ofertowe - ZO/MK/1
/2017/POPW - Część nr …………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta
Wykonawcy). Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
5. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.

Warunki zmiany umowy
w zakresie części 1zamówienia ( § 14 Projektu umowy ):
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, za wyjątkiem zmian wynikających z niniejszej
umowy oraz innych przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy co do nieistotnych
postanowień umowy oraz co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, a w
szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
w zakresie części 2 zamówienia ( § 8 Projektu umowy ):
1. Zmiana treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu
skutecznego po podpisaniu przez przedstawicieli obu stron umowy.
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2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:
1) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę
niższą,
2) zmian urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania Umowy.
Wartość Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy będzie podlegała waloryzacji odpowiednio o
kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku
podatkowego. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona zostanie z uwzględnieniem aktualnej
stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury,
3) ewentualnej zmiany sposobu wykonania zamówienia z samodzielnego wykonania przez
Wykonawcę, na wykonanie z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia powierzonego
do wykonania podwykonawcom, a także zmiany podwykonawcy,
4) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu
zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności przedmiotu
zamówienia oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia
produkcji elementu przedmiotu zamówienia,
5) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku braku możliwości terminowego ukończenia
dostawy z powodu nieukończenia przez generalnego wykonawcę montażu hali namiotowej w której
dostarczony sprzęt ma zostać zamontowany, co uniemożliwi realizację przedmiotu Umowy w
zakresie dostarczenia wszystkich elementów objętych zamówieniem i ich montażu – termin
wykonania przedmiotu Umowy przedłuża się o czas konieczny na zakończenie prac wpływających na
zakończenie przedmiotu Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zakończenia
realizacji przedmiotu umowy wyznaczając termin do 21 dni od dnia przekazania niniejszej
informacji.
6) zmiany formy płatności na więcej niż jednoczęściowa za realizację przedmiotu zamówienia w
przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 Umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji o której
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obejmujące wyłącznie
zrealizowaną w całości część przedmiotu zamówienia. Wysokość wynagrodzenia w płatnościach
częściowych zostanie ustalona na podstawie szczegółowej wyceny przedmiotu Umowy
przedstawionego przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy, przy czym w przypadku dostarczenia sprzętu bez ich montażu Zamawiający
zaznacza, że płatności częściowe będą obejmowały maksymalnie 90% ceny danej części dostaw
(sprzętu). Pozostałe części należności będą płatne po dokonaniu montażu sprzętu w docelowym
miejscu potwierdzonych protokołem odbioru w tym zakresie.
3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), osób realizujących zamówienie oraz zmiana danych
adresowych.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest przedłożenie przez jedną ze Stron
niniejszej umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub
stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani złożyć
następujące dokumenty:
a) (dotyczy tylko części 1 zamówienia) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do
Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1. Zapytania Ofertowego.
2. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
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a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg wzoru
stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego
w pkt. 6.2. Zapytania Ofertowego.
b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do
Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.3. Zapytania Ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 3 dni,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 dni, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziału 6.5 Wytycznych horyzontalnych.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Oferowana cena (C) - 80% = 80 pkt, 2) Długość okresu gwarancji jakości (G) - 20% = 20 pkt.
3. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: Pc = Pn/Pb x 80 pkt
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
6. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości” liczona w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, Wykonawca
otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 36
miesięcy, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji
pomiędzy 24 a 36 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru: G = Go/Gmax x 20 pkt
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G MAX. - najdłuższy oferowany kres gwarancji
GO - okres gwarancji podany w badanej ofercie
Uwaga: Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od
24 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
krótszego niż 24 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie
wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż
wyznaczony maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń
wartość 36 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości”.
Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 24 do 36
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miesięcy).
7. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości”.

Wykluczenia
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym (Beneﬁcjentem) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneﬁcjentem) lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneﬁcjenta) lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneﬁcjenta) czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w
postępowaniu wykonawcę, który:
2.1. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2.2. wykonawcę będącego osobą ﬁzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo pkt.
6.3.2. lit. a) - d) Zapytania ofertowego,
2.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 2.2;
2.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
2.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
2.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
2.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
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zamówienia publiczne;
2.12. wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2.13. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.14. wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający (beneﬁcjent)
Nazwa
MARCIN KRUPA

Adres
37-543 Wietlin Trzeci
podkarpackie , jarosławski

NIP
7921835878

Tytuł projektu
Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski
Wschodniej

Numer projektu
POPW.01.03.02-18-0006/16-00
Liczba wyświetleń: 4
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