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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67497-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2020/S 029-067497

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 6021
Krajowy numer identyfikacyjny: 14626847100000
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl 
Faks:  +48 261847577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Obsługę serwisową systemów drukujących firmy Xerox oraz naprawę pogwarancyjną urządzeń drukujących dla
Jednostki Wojskowej nr 6021 oraz Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na jej zaopatrzeniu.
Numer referencyjny: 05/2020/PN/Szkol i KO/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:ozgst.zampub@ron.mil.pl
https://ozgst.wp.mil.pl/pl/
https://ozgst.wp.mil.pl/pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: obsługa serwisową systemów drukujących firmy Xerox oraz naprawę
pogwarancyjną urządzeń drukujących dla Jednostki Wojskowej nr 6021 oraz Drukarni Wydawnictw Specjalnych
będącej na jej zaopatrzeniu.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 5 0000000-5 - usługi naprawcze i konserwacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku nr 1,
1.1 oraz nr 5 oraz 6 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 946 575.61 PLN

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:
Obsługa serwisowa systemów drukujących firmy Xerox dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: obsługa serwisowa systemów drukujących firmy Xerox dla potrzeb Drukarni
Wydawnictw Specjalnych.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 5 0000000-5 - usługi naprawcze i konserwacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku nr 1,
1.1 oraz nr 5 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem aktualnego dokumentu (certyfikatem lub
oświadczeniem potwierdzającym, że jest autoryzowanym przez producenta urządzenia serwisem i posiada
autoryzację na serwis wszystkich wymienionych niżej urządzeń:
a) XEROX Versant 2100 – cyfrowy druk kolorowy,
b) XEROX DocuColor 8000 AP – cyfrowy druk kolorowy,
c) XEROX Nuvera 144 EA – cyfrowy druk czarno-biały.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wykonaną usługę / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 785 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) na systemy drukujące Xerox Versant 2100 i Xerox Nuvera 144EA od dnia podpisania umowy na,
przewidywany (orientacyjny) okres 24 miesięcy,
2) na Xerox Docu Color 8000 AP w przewidywanym (orientacyjny) terminie
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 23 500,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Naprawa pogwarancyjna urządzeń drukujących dla Jednostki Wojskowej nr 6021.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: naprawa pogwarancyjna urządzeń drukujących dla Jednostki Wojskowej nr
6021.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 5 0000000-5 - usługi naprawcze i konserwacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymogami przedstawiono w załączniku nr 1
oraz nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: cena jednej roboczogodziny / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: marża na części / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin naprawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 975.61 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2021
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: 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
Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2021 r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 800,00 PLN.

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 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp dotyczące: kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
/dotyczy części I zamówienia/
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem aktualnego dokumentu, certyfikatem lub
oświadczeniem potwierdzającym, że jest autoryzowanym przez producenta urządzenia serwisem i posiada
autoryzację na serwis wszystkich wymienionych niżej urządzeń:
a) Xerox Versant 2100 – cyfrowy druk kolorowy,
b) Xerox DocuColor 8000 AP – cyfrowy druk kolorowy,
c) Xerox Nuvera 144 EA – cyfrowy druk czarno-biały.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V tj.:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
należy przedłożyć:
/dotyczy części I/ aktualny dokument potwierdzający autoryzację (certyfikat lub oświadczenie) na wykonanie
usługi serwisu maszyn wymienionych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1.
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:
1) Oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SIWZ;
a) Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu;
/informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu/;
b) Zamawiający załącza do SIWZ wzór (szablon) oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, opracowany
w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE;
c) Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert;
d) [dotyczy części IV załącznika nr 2 do SIWZ]
Kryteria kwalifikacji – w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje
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A–D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – Wykonawca
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w
części IV. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia
Wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), o
którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty
dotyczące Podwykonawców oraz zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa
w ust. 1.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
— 483 000,00 PLN brutto [dla I części zamówienia],
— 99 000,00 PLN brutto [dla II części zamówienia].
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, należy wykazać posiadanie środków finansowych lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma wyżej podanych kwot dla tych części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V tj.:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
należy przedłożyć: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
/dotyczy części I zamówienia/ Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum 1
(jedną) usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Wartość usługi nie
może być mniejsza niż: 483 000,00 PLN brutto.
/dotyczy części II zamówienia/ Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum 1
(jedną) usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Wartość usługi nie
może być mniejsza niż: 99 000,00 PLN brutto.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 2 części (zadania) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego
warunku, powinien zsumować wyżej wymienione wartości dla tych części i na łączną kwotę przedstawić 1
(jedną) usługę o wartości równej sumie części (zadań), na które składana jest oferta. Przykładowo:
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1) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I zamówienia wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) usługę o
wartości minimum 483 000,00 PLN;
2) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I i II zamówienia wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) usługę o
wartości minimum 582 000,00 PLN.
W przypadku wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/
archa.ascx
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V tj.:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
należy przedłożyć:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 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 usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi 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, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

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:
Zamawiający wymaga zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób /dla każdej części zamówienia odrębnie/ wykonujących (osoby
wykonujące pełną obsługę serwisową) w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
Szczegółowe informacje zawierają projekty umów tj.: załącznik nr 5 oraz 6 do SIWZ.

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)

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 09:30

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: 13/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.3.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego – ul.
Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa, POLSKA, budynek nr 11, pokój 21. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte
za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

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:
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć
zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
8) informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, pozostałe wymagania zostały określone w rozdziale V i VI SIWZ
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcę/ców.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują 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 niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2020


