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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291588-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Bielizna osobista
2021/S 112-291588

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Modrzewska
E-mail: a.modrzewska@ron.mil.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - bielizna, skarpety
Numer referencyjny: 91/2021

II.1.2) Główny kod CPV
18310000 Bielizna osobista

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania.
Zakres zamówienia obejmuje cztery zadań, tj.:
— zadanie nr 1 – Bielizna specjalna letnia (dla płetwonurka),
— zadanie nr 2 – Bielizna specjalna zimowa (dla płetwonurka),
— zadanie nr 3 – Bielizna z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami,
— zadanie nr 4 – Skarpety z dzianiny trudnotopliwej WS.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w odpowiednich wymaganiach techniczno-
użytkowych stanowiących dokumenty zamówienia.
Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 
2131, wydanie C, wersja 1.
Przedmiot zamówienia objęty jest znakowaniem kodem kreskowym.

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:
Bielizna specjalna letnia (dla płetwonurka)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18310000 Bielizna osobista

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i 
wyekwipowania - Bielizna specjalna letnia (dla płetwonurka) w ilości 600 kpl.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w wymaganiach techniczno-użytkowych 
stanowiących dokument zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.
2. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;
Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z 
terminów upłynie wcześniej.
3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jeden kpl. bielizny specjalnej letniej (dla 
płetwonurka) w rozmiarze L
b) wyniki badań dzianiny zasadniczej, wykonane przez akredytowane laboratorium, potwierdzające wymagania 
zawarte w tab. 2, 3, 4, 5, 6 WTU Nr 67/DKWS;
4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia 
wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie 
określone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.
2. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo 100 kpl bielizny specjalnej letniej (dla płetwonurka).
3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących dokument zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji, lub 
do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wymagane wadium: 2 300,00 PLN.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w 
sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 
zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Bielizna specjalna zimowa (dla płetwonurka)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18310000 Bielizna osobista

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i 
wyekwipowania - Bielizna specjalna zimowa (dla płetwonurka) w ilości 550 kpl.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w wymaganiach techniczno-użytkowych 
stanowiących dokument zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.
2. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;
Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z 
terminów upłynie wcześniej.
3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jeden kpl. bielizny specjalnej zimowej 
(dla płetwonurka) w rozmiarze L;
b) wyniki badań dzianiny zasadniczej, wykonane przez akredytowane laboratorium, potwierdzające wymagania 
zawarte w tab. 2, 3, 4, 5 WTU nr 68/DKWS;
4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków 
dowodowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie 
określone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.
2. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo 100 kpl bielizny specjalnej zimowej (dla płetwonurka).
3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących dokument zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji, lub 
do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wymagane wadium: 3 500,00 PLN.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w 
sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 
zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Bielizna z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18310000 Bielizna osobista

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i 
wyekwipowania - Bielizna z dzianiny trudnotopliwej w ilości 1300 kpl.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w wymaganiach techniczno-użytkowych 
stanowiących dokument zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.
2. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;
Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z 
terminów upłynie wcześniej.
3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jeden kpl. bielizny z dzianiny 
trudnotopliwej z długimi rękawami w rozmiarze L;
b) wyniki badań dzianiny zasadniczej, wykonane przez akredytowane laboratorium, potwierdzające wymagania 
zawarte w tab. 2-9 WTU nr 66/DKWS;
4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków 
dowodowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie 
określone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.
2. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo 800 kpl bielizny z dzianiny trudnotopliwej z długimi 
rękawami.
3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących dokument zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji, lub 
do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wymagane wadium: 6 200,00 PLN.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w 
sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 
zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Skarpety z dzianiny trudnotopliwej WS
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18317000 Skarpety

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa przedmiotów umundurowania i 
wyekwipowania - Skarpety z dzianiny trudnotopliwej w ilości 2 400 par.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w wymaganiach techniczno-użytkowych 
stanowiących dokument zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.
2. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;
Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z 
terminów upłynie wcześniej.
3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) wzór oferowanego przedmiotu umundurowania i wyekwipowania, tj.: jedną parę skarpet z dzianiny 
trudnotopliwej WS w rozmiarze 25-26;
b) wyniki badań dzianiny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium oraz oświadczenia o 
zgodności parametrów oferowanych skarpet z zapisami zawartymi w WTU nr 105/DKWS oraz dokumentach 
wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach dzianiny zasadniczej;
4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków 
dowodowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie 
określone jako prawo opcji jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.
2. W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo 1 500 par skarpet z dzianiny trudnotopliwej.
3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących dokument zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia w ramach opcji: 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji, lub 
do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wymagane wadium: 4 600,00 PLN.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w 
sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 
zostaną mu przyznane.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej 
realizację zamówienia, przez co rozumie się posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w 
wysokości nie mniejszej niż:
Dla zadania nr 1: 25 000,00 PLN;
Dla zadania nr 2: 40 000,00 PLN;
Dla zadania nr 3: 65 000,00 PLN;
Dla zadania nr 4: 50 000,00 PLN.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno 
zadanie, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być mniejsza niż suma kwot 
odpowiadających poszczególnym zadaniom.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, 
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
rozumianej jako posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej lub wszyscy wykonawcy wspólnie, 
dopuszczalne jest „sumowanie” powyższego warunku.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku, tj.: informacji 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć powyższej informacji, wykonawca 
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego 
przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
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udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie powoływał się na zasoby innego podmiotu zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec 
takiego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty 
określone w sekcji VI.3 pkt 4 lit. a) oraz od c) do f) niniejszego ogłoszenia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, które są załącznikiem 
do dokumentacji 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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest 
niepubliczne.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy są zdolni do należytego wykonania 
zamówienia,spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) 8), 9), 10) ustawy Pzp.
2. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe określone w 
niniejszym ogłoszeniu w sekcji II 2.4 (w zakresie poszczególnych zadań)
Przedmiotowe środki dowodowe (o których mowa sekcji II 2.4 pkt 3 lit a niniejszego ogłoszenia - odnośnie 
każdego z zadań) Wykonawca przekazuje w sposób i w terminie określonym w dokumentach zamówienia.
3. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, zgodnie z 
którą, Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać badania i oceny złożonych ofert, a 
następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ), obowiązany będzie złożyć wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona,do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie,aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których 
mowa w sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów wymienionych poniżej:
a) informacji z KRK w zakresie określonym w ustawie Pzp: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4-
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; art. 109 ust. 1 
pkt 2 lit. a; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b-odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; 
art. 109 ust. 1 pkt 3-odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 
1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy,zamawiający 
żąda wskazania przez wykonawcę w druku oferta informacji o przewidywanym w ramach danego zadania 
podwykonawstwie oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie w ramach danego zadania 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/-com (jeżeli są już znani) wraz z podaniem nazw/firm 
podwykonawcy/-ców (również w JEDZ część II sekcja D). Na wezwanie Zamawiającego wykonawca przekazuje 
także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (jednolity europejski dokument zamówienia) 
dotyczące tych podwykonawców.
6. Oferta musi zawierać ponadto wypełniony druk Oferta, formularz cenowy oraz pełnomocnictwa (o ile 
dotyczy).
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w 
dokumentach zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przewidziane dla 
postępowań, których wartość przekracza progi unijne.
2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
— niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym, na projektowane postanowienie umowy,
— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno zawierać m.in. wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu 
rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 
odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni
Od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2021
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