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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14175-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
2020/S 008-014175

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Krajowy numer identyfikacyjny: 013009270
Adres pocztowy: ul. Grójecka 127
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-124
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Bąk
E-mail: m.bak@lasy.gov.pl 
Tel.:  +22 5898282
Faks:  +22 5898171
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2020
Numer referencyjny: EZ.272.1.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:m.bak@lasy.gov.pl
http://www.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa
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60442000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi lotnicze polegające na:
a) przeciwpożarowym patrolowaniu lasów;
b) gaszeniu pożarów w lesie i jego bezpośrednim sąsiedztwie;
c) wykonywaniu zabiegów agrolotniczych w lasach.
Szczegółowe zasady świadczenia usług określa wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności polegające na pilotowaniu statków powietrznych, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:
60442000-8 Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
60441000-1 Usługi natryskiwania z powietrza
79715000-9 Usługi patrolowe
75251120-7 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP BIAŁYSTOK
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 2 SAMOLOTÓW AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 200 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 8358 PLN
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA BIAŁYSTOK –
1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA ROSTKI – 1 STATEK AGRO/
GAŚNICZY NA 100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
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Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP GDAŃSK
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 1 SAMOLOTU AGRO/GAŚNICZEGO JEDNOPŁATOWEGO PRZEZ 100 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 4179
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MIEJSCE STACJONOWANIA STATKU POWIETRZNEGO: LEŚNA BAZA LOTNICZA BORSK
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP KATOWICE
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 4 SAMOLOTÓW AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 400 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 16716
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA RYBNIK – 1 STATEK
AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA OPOLE – 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA
100 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA RUDNIKI – 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN; LEŚNA
BAZA LOTNICZA NIEGOWONICZKI – 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP KATOWICE
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 2 ŚMIGŁOWCÓW PRZEZ 200 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 9204
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA OPOLE – 1
ŚMIGŁOWIEC NA 100 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA BRYNEK – 1 ŚMIGŁOWIEC NA 100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP LUBLIN
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60442000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 1 SAMOLOTU AGRO/GAŚNICZEGO JEDNOPŁATOWEGO PRZEZ 100 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 4179
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKU POWIETRZNEGO: LEŚNA BAZA LOTNICZA MIELEC
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Dz.U./S S8
13/01/2020
14175-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 23

13/01/2020 S8
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 23

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP OLSZTYN
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 2 SAMOLOTÓW AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 200 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 8358
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA SZYMANY
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
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również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP PIŁA
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000
75251120
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 1 PATROLOWEGO STATKU POWIETRZNEGO PRZEZ 100 GODZIN ORAZ LOTY 3 SAMOLOTÓW
AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 300 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 75251120-7, 60442000-8 DODATKOWE
PRZEDMIOTY: 79715000-9, 60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 13537



Dz.U./S S8
13/01/2020
14175-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 23

13/01/2020 S8
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 23

MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA KRĘPSKO – 1
STATEK PATROLOWY NA 100 GODZIN ORAZ 2 STATKI AGRO/GAŚNICZE NA 200 GODZIN; PODBAZA
HERBURTOWO – 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP POZNAŃ
Część nr: 8
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 3 SAMOLOTÓW AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 250 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 11659
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA MICHAŁKÓW – 2
STATKI AGRO/GAŚNICZE NA 150 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA JARYSZEWO – 1 STATEK AGRO/
GAŚNICZY NA 100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP RADOM
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 2 SAMOLOTÓW AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 200 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 8358
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA PIASTÓW – 1 STATEK
AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA MASŁÓW – 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA
100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP SZCZECIN
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000
79715000
75251120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 1 PATROLOWEGO STATKU POWIETRZNEGO PRZEZ 150 GODZIN ORAZ LOTY 5 SAMOLOTÓW
AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 500 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 75251120-7, 60442000-8 DODATKOWE
PRZEDMIOTY: 79715000-9, 60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 22132
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA GOLENIÓW – 1
STATEK PATROLOWY NA 150 GODZIN ORAZ 2 STATKI AGRO/GAŚNICZE NA 200 GODZIN; LEŚNA BAZA
LOTNICZA LIPKI WIELKIE – 2 STATKI AGRO/GAŚNICZE NA 200 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA RZEPIN
– 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
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przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP SZCZECINEK
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 1 SAMOLOTU AGRO/GAŚNICZEGO JEDNOPŁATOWEGO PRZEZ 100 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 4125
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKU POWIETRZNEGO: LEŚNA BAZA LOTNICZA ZEGRZE POMORSKIE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
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zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP SZCZECINEK
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 2 ŚMIGŁOWCÓW PRZEZ 200 GODZIN
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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 9204
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA KOŁACZ – 1
ŚMIGŁOWIEC NA 100 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA POLANÓW – 1 ŚMIGŁOWIEC NA 100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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RDLP TORUŃ
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 2 SAMOLOTÓW AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 200 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 8251
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA TORUŃ – 1 STATEK
AGRO/GAŚNICZY NA 100 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA UBOGA – 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA
100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



Dz.U./S S8
13/01/2020
14175-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 18 / 23

13/01/2020 S8
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

18 / 23

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP TORUŃ
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 1 ŚMIGŁOWCA PRZEZ 100 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 4602
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKU POWIETRZNEGO: LEŚNA BAZA LOTNICZA KRUSZYN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP WARSZAWA
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 1 SAMOLOTU AGRO/GAŚNICZEGO JEDNOPŁATOWEGO PRZEZ 120 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 4535
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA BABICE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
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2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RDLP WROCŁAW
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
LOTY 3 SAMOLOTÓW AGRO/GAŚNICZYCH JEDNOPŁATOWYCH PRZEZ 300 GODZIN
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) GŁÓWNY PRZEDMIOT: 60442000-8, DODATKOWE PRZEDMIOTY:
60441000-1
WADIUM W WYSOKOŚCI 12537
MIEJSCE STACJONOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH: LEŚNA BAZA LOTNICZA LUBIN – 2 STATKI
AGRO/GAŚNICZE NA 200 GODZIN; LEŚNA BAZA LOTNICZA WROCŁAW – 1 STATEK AGRO/GAŚNICZY NA
100 GODZIN
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej: „zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy”), w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego dla danej części. Zakres rzeczowy
usług stanowiących przedmiot zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy nie przekroczy 100 % liczby godzin
zamówienia podstawowego oraz liczby statków powietrznych dla danej części.
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Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego na skutek warunków
przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych, jak
również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług lotniczych w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej
części pod następującymi warunkami:
1) dotychczasowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;
3) strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności lotniczej w zakresie objętym daną
częścią zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wskazanego powyżej) Wykonawca będzie
obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w
SIWZ):
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a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016
r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE
seria L 2016 r. Nr 3, s. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Formularz JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ
należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W JEDZ należy podać informacje potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie
określonym w SIWZ.
b) wykonywanie lotów z zakresu przeciwpożarowego patrolowania lasów: aktualne zgłoszenie w sprawie
wykonywania operacji lotniczych (SPO) wraz z informacją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przyjęciu
zgłoszenia lub aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
lub aktualny certyfikat (albo równoważny dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą
instytucję wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (nie wymaga uznania
certyfikat wydany na podstawie przepisów Unii Europejskiej);
c) wykonywanie lotów gaśniczych oraz zabiegów agrolotniczych: aktualne zezwolenie Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka (SPO-HR/965) lub
aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub aktualny
certyfikat (albo równoważny dokument) wydany przez organ obcego państwa lub przez właściwą instytucję
wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, obejmujące swoimi zakresami
wykonywanie lotów gaśniczych oraz zabiegów agrolotniczych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2029 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020
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